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FotolAb

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.

o conheciMento eM iMagenS

Esplendor nas alturas
no alto das montanhas de itatiaia (RJ), a mais de 2 mil metros  

do nível do mar, Buddleja speciosissima chama a atenção. tanto  

que ganhou esse nome: speciosa, em latim, significa esplêndida, 

espetacular. também atraiu o olhar do botânico Ruy alves, 

explorador das alturas que não encontrou a espécie em nenhum 

outro lugar. ele explica que o Brasil tem poucas montanhas altas, e 

quase ninguém vai ao cume. “eu faço o contrário”, diz o pesquisador, 

que investiga essas zonas pelo mundo todo e percebeu que os 

mesmos princípios básicos da ecologia regem os ecossistemas  

de altitude em diferentes continentes. 

Imagem enviada por Ruy José Válka Alves, professor e  
curador do herbário do Museu Nacional da UFRJ
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 Tenho a sensação de que sem Niède Gui-
don não existiria o Parque Nacional da 

Serra da Capivara e tampouco todas as des-
cobertas que nele foram realizadas. Incrível 
ela ter feito em uma vida o que fez.
Maria Tereza Padua

 Belíssimo trabalho de uma vida inteira. 
Monica Rehm

 Descanso merecido, tomara que alguém 
muito competente, que tenha tanto amor 

pela ciência, continue seu trabalho.
Adriana Machado

Vídeos
 A extinção em massa do final do período 
Permiano é muito interessante (“Cicatri-

zes de um cataclismo no Brasil Central”). 
Parabéns a todos os pesquisadores pela con-
tribuição.
Antonio Carlos Foltran

 Muito bom o vídeo “As marcas do portu-
guês brasileiro”. Eu já tinha uma ideia 

que o facto de aqui em Portugal não usarmos 
tanto o gerúndio era coisa nova porque em 
galego e castelhano usa-se tal como no Brasil. 
E mesmo em alguns sons das vogais notam-se 
diferenças que aí se mantiveram.
José Filipe Pinto

Museu Nacional 
 É um prazer ler reportagens jornalísticas 
com esse nível de profundidade (“Museus 

em crise”, edição 272). A publicação não po-
deria ter vindo em melhor momento.
Solange Ferraz de Lima

Museu Paulista da USP 

 Somos uma escola da rede estadual de Gua-
rulhos (SP), a E.E. Dona Chiyo Yamamoto, 

de uma região muito distante do centro da ci-
dade. A revista muito tem nos ajudado nas au-
las e, particularmente, em nossos provões para 
o ensino médio, com seus textos claros, coesos 
e de altíssimo nível. Dessa forma, como profes-
sor de língua portuguesa, parabenizo-os pela 
excelente revista e, em particular, pela edição 
sobre o Museu Nacional, pela pertinência do 
assunto e necessidade de conscientizarmos os 
alunos a respeito da importância dos museus.
Waldemar P. de Freitas Jr. 

 Infelizmente não cuidaram do museu co-
mo ele necessitava. Todos sabiam das 

suas carências, mas continuaram a apostar na 
sorte e o resultado foi o pior possível.
Miguel Ângelo de Oliveira Santiago

Museu da Natureza
 Niède Guidon é um exemplo de perseve-
rança na luta pela ciência (“Inauguro o 

Museu da Natureza e vou descansar”, edição 
272). Uma grande inspiração para as cientis-
tas brasileiras, em qualquer área.  
Maria Eulalia Vares

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.

comentários cartas@fapesp.br

A mais lida de novembro no Facebook
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Museu da Natureza e vou descansar”     
goo.gl/5ZznGf
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A Constituição é a lei máxima de 
um Estado, o conjunto de seus 
princípios fundamentais. Con-

fere poderes e estabelece seus limites. 
Varia em forma e conteúdo, de acordo 
com a história e as tradições da nação. 
Com frequência, é substituída em mo-
mentos de significativa mudança política. 
O Brasil não é exceção: a sétima e atual 
Constituição foi elaborada logo após a 
redemocratização do país, substituindo 
a carta constitucional outorgada durante 
o regime de exceção que durou 21 anos.

Cada constituição pode ser lida como 
um retrato da nação no momento da sua 
elaboração, e do futuro que o país vislum-
bra para si. O Bill of Rights norte-ameri-
cano, de 1788, preocupa-se com o risco 
de opressão do governo central sobre os 
estados que decidiram formar uma fede-
ração. Conhecida como a Constituição 
Cidadã, o documento brasileiro de 1988 
procura garantir uma série de direitos e 
liberdades individuais e estabelecer os 
limites da atuação do Estado.

Essa preocupação resultou em um 
documento amplo e detalhado, trazen-
do inovações como a universalização do 
acesso à educação e ao atendimento de 
saúde. Foi também a primeira a incorpo-
rar os direitos de minorias como os povos 
indígenas e os quilombolas. A amplitude 
e o grau de minúcia do documento, com-
preensível no seu contexto histórico, le-
vantaram diversas questões, que há 30 
anos são objeto de estudos e de debate. 
Algumas são de natureza econômica: ao 
criar um Estado com mais obrigações, 
resta o problema de como financiá-las. 
Outras são de natureza política, como as 
que dizem respeito à governabilidade. Um 
documento muito detalhado pode levar 
a contradições e requerer emendas para 
ser executado, além de frequentemente 

carta da editora

Constituição, 30

Alexandra Ozorio de Almeida  |  diretora de redação

demandar consultas à corte constitucio-
nal, o Supremo Tribunal Federal. Os deba-
tes acadêmicos acerca das virtudes e dos 
problemas trazidos pela Constituição de 
1988 seguem vivos e mais atuais do que 
nunca (página 18).

Esta edição traz três entrevistas com 
perfis bastante diferentes. O virologis-
ta paraense Pedro Vasconcelos ajudou a 
identificar os primeiros casos de dengue 
no Brasil, nos anos 1980, e seu grupo de 
pesquisa em 2015 estabeleceu uma asso-
ciação entre infecção por zika e microce-
falia (página 28). Para o diretor do Insti-
tuto Evandro Chagas, em Belém (página 
34), novos surtos de zika e febre amarela 
são uma questão de tempo. A geneticista 
inglesa Magdalena Skipper é a primei-
ra mulher a assumir o cargo de editor-
-chefe da Nature, uma das mais antigas 
e prestigiadas revistas científicas (página 
46). Skipper falou sobre os desafios de 
ampliar a transparência na produção e 
divulgação de resultados de pesquisa, e 
sobre a ascensão do modelo de publicação 
em acesso aberto, que vem conquistando 
importantes adesões – e é incompatível 
com a cobrança de assinaturas, tal como 
praticada pelo grupo Nature. Um dos res-
ponsáveis pela criação da Movile, grupo 
de capital de risco que hoje vale mais de 
US$ 1 bilhão, o cientista da computação 
baiano Fabrício Bloisi começou sua tra-
jetória como empresário montando uma 
startup durante a graduação na Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp), 
quando foi também bolsista de inicia-
ção científica da FAPESP. Bloisi defende 
o potencial disruptivo da tecnologia e a 
importância do aprendizado contínuo 
para manter o caráter inovador de uma 
empresa (página 80).

A equipe de Pesquisa FAPESP deseja a 
todos um ótimo 2019, com muitas leituras.
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Um trabalho publicado na plataforma 
PsyArXiv indica que a proporção de 
pesquisas que não conseguem confirmar 

hipóteses formuladas por seus autores é maior do 
que se calculava – e sugere que o expediente de 
descartar ou omitir esses resultados negativos por 
considerá-los irrelevantes sobrevaloriza os achados 
positivos e pode produzir vieses. Os psicólogos 
Chris Allen e David Mehler, da Universidade de 
Cardiff, no Reino Unido, avaliaram pela primeira 
vez uma prática que vem ganhando espaço para dar 
mais transparência ao processo científico: a 
publicação em revistas especializadas dos 
chamados relatórios registrados, um tipo de paper 
que apresenta métodos e planos de análise de uma 
pesquisa ainda não iniciada, mas que foram 
avaliados por pares. Posteriormente, essas revistas 
se comprometeram a publicar os resultados, mesmo 
que sejam nulos ou inconclusivos, o que permite 
comparar a ambição do projeto com o seu desfecho. 

Ao analisar 113 desses relatórios, que envolviam 
experimentos em ciências biomédicas e psicologia, 

a dupla de pesquisadores contabilizou  
296 hipóteses formuladas – e observou que 61%  
delas não foram confirmadas pelos resultados 
alcançados. De acordo com os dois autores, a 
literatura científica considerava uma proporção  
em um patamar bem inferior, entre 5% e 20%  
de resultados negativos. Existem hoje cerca de 140 
periódicos que registram previamente objetivos de 
pesquisas e depois divulgam os resultados, sejam 
eles quais forem. Boa parte dessas revistas cataloga 
protocolos de ensaios clínicos de medicamentos  
e novas terapias, que, por imposição da legislação 
dos Estados Unidos, precisam ser registrados  
antes de sua realização. O cuidado em oficializar  
os objetivos de um experimento científico  
previne práticas viciadas, como a modificação 
extemporânea de hipóteses para adaptá-las  
a dados já encontrados, ou ao menos evita que 
resultados negativos sejam esquecidos.

Deixar de publicar resultados que ficaram 
aquém do esperado não configura uma postura 
desonesta dos autores – eles, com frequência, 

boas práticas

A relevância dos resultados nulos
Experimentos que chegam a respostas negativas são mais frequentes  
do que se imaginava e desconsiderá-los pode gerar vieses, mostra estudo
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encontram dificuldade em publicar 
achados de pouco impacto. “Os 
relatórios registrados garantem 
proteção contra práticas questionáveis 
e também oferecem aos autores um 
caminho para a publicação posterior 
dos resultados, mesmo que sejam 
nulos”, escreveram Allen e Mehler em 
seu estudo, publicado  
na forma preprint. Os dois autores 
querem agora ampliar a avaliação  
dos relatórios registrados, com um 
número maior de protocolos de 
pesquisa. Embora a omissão de dados 
negativos não seja considerada  
má conduta, a sobrevalorização de 
resultados positivos ou a sua 
publicação seletiva pode comprometer 
a fidedignidade de descobertas 
científicas e engrossar o contingente 
de pesquisas cujos resultados, apesar 
da aparência promissora, não são 
reproduzidos por outros 
pesquisadores. 

Um artigo publicado em novembro 
na revista Psychological Medicine 
mostrou facetas desse problema.  
Os autores, das universidades de 
Groningen, na Holanda, e de Bristol, 
no Reino Unido, analisaram 105 
ensaios clínicos de antidepressivos 
registrados na Food and Drug 
Administration (FDA), a agência que 
regula o comércio de remédios e 
alimentos nos Estados Unidos. Desse 
universo, 53 chegaram a conclusões 
consideradas positivas pela FDA, 
enquanto 52 alcançaram resultados 
negativos ou inconclusivos. Apesar da 
divisão meio a meio, 90% dos ensaios 
com resultados positivos foram 
publicados em revistas científicas, 
ante 48% dos negativos. “Em 
artigos de revisão de literatura 
sobre o tema, quase todos os 
estudos referenciados eram 
positivos, enquanto os 
negativos acabaram 
ignorados”, comentou,  
a propósito do estudo 
anglo-holandês,  
o pediatra norte-americano 
Aaron Carroll, professor da 
Escola de Medicina da 
Universidade de Indiana, em 
um texto de opinião publicado  
em setembro no jornal  
The New York Times. Foram 
encontrados outros problemas 

também em parte dos estudos com 
resultados negativos que renderam 
artigos científicos, como omissões de 
dados desfavoráveis e alteração da  
hipótese original para adaptá-la aos 
achados. Em alguns casos, resultados 
secundários sem significância 
estatística foram apresentados como  
se fossem positivos, assim como  
foram apontadas tendências sem 
respaldo nos dados. 

rEProdUtIbIlIdAdE
Os relatórios registrados também  
são utilizados em estudos de 
reprodutibilidade, um tipo de 
experimento realizado exclusivamente 
para verificar se são mesmo robustos 
os achados obtidos em pesquisas já 
publicadas. Um trabalho desse tipo 
venceu a primeira edição de um prêmio 
criado pelo Colégio Europeu de 
Neuropsicofarmacologia (ECNP) para 
reconhecer a contribuição de pesquisas 
que chegaram a resultados negativos 
(ver Pesquisa FAPESP nº 261).  

Laura Luyten e Tom Beckers, 
pesquisadores da Universidade 
Católica de Leuven, na Bélgica, foram 
agraciados com um prêmio de € 10 mil 
em um congresso da ECNP realizado 
em outubro em Barcelona. Em artigo 
publicado há um ano na revista 
Neurobiology of Learning and Memory, 
eles mostraram que um tipo de 
treinamento comportamental realizado 
com ratos e que teria o condão de 
atenuar memórias de medo, na verdade, 
baseou-se em parâmetros falhos e 
apresentou dados inflados. Esse 
treinamento, proposto em 2009 pelo 
grupo da psicóloga Marie Monfils, da 
Universidade do Texas, em Austin, 
parecia ter um potencial para 
tratamento de ansiedade em seres 
humanos, mas nenhum pesquisador 
havia conseguido obter os mesmos 
efeitos. Os pesquisadores belgas 
tentaram reproduzir, em vão, três 
experimentos-chave realizados  
por Monfils, utilizando os mesmos 
procedimentos originais, mas não 
encontraram diferenças significativas 
entre as respostas dos animais 
submetidos ao treinamento e as de  
um grupo de controle. 

Thomas Steckler, pesquisador  
da empresa farmacêutica Janssen  
e membro da ECNP, defendeu a 
relevância dos resultados negativos.  
“A ciência tem seus mecanismos de 
autocorreção, mas esse processo é mais 
eficiente quando resultados positivos e 
negativos são conhecidos”, afirmou, de 
acordo com o site da entidade. “Deixar 
de publicar dados é um desperdício  
de dinheiro e de capital humano, 
particularmente em face dos desafios 
de reprodutibilidade que vários  
campos da ciência enfrentam. Mais da  
metade dos dados publicados de 
pesquisas biomédicas não é 
reproduzido.” n                                             Fabrício Marques
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artigos científicos
allEn, c. e mEhlEr, D. open Science challenges, 
benefits and tips in early career and beyond PsyarXiv 
preprints. on-line. 12 nov. 2018.
VriES, Y. a et al. The cumulative effect of reporting and 
citation biases on the apparent efficacy of treatments: 
The case of depression. Psychological Medicine. v. 48, 
n. 15, p. 2453-55. nov. 2018.
luYTEn, l. e BEckErS. T.  a preregistered, direct repli-
cation attempt of the retrieval-extinction effect in cued 
fear conditioning in rats. Neurobiology of Learning and 
Memory. v. 144, p. 208-15. out. 2017.

Publicação seletiva 
de achados 
favoráveis pode 
comprometer  
as tentativas  
de reproduzir 
pesquisas
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arbitragem em conflitos de autoria

cnrS cria escritório de integridade científica

Em artigo publicado na revista 
Research Integrity and Peer Review, 
o biólogo canadense Zen Faulkes 
propôs uma nova maneira de 
enfrentar disputas envolvendo a 
autoria de artigos científicos: a 
criação de órgãos independentes 
de arbitragem ou mediação para 
resolver os conflitos. Segundo ele, 
tais desavenças consomem um 
tempo precioso de editores de 
periódicos e eles nem sempre estão 
aptos a gerenciar controvérsias 
sobre o real tamanho da 
contribuição de um postulante  
a autor. Faulkes lembra que o 
Committee on Publication Ethics 
(Cope), fórum de editores de 
revistas científicas sediado  
no Reino Unido, estabeleceu 
condições e diretrizes para 
adicionar nomes de autores a 
artigos já publicados, mas observa 
que os editores se sentem 
constrangidos quando o autor 
correspondente, aquele 
responsável pela submissão do 
artigo, discorda da mudança. 

Órgãos ou agências 
independentes, trabalhando em 
modelos similares aos comitês  
de ética organizados para avaliar 
casos de má conduta, poderiam  
dar respostas rápidas e efetivas.  
No modelo proposto por Faulkes, 
essas organizações deveriam ser 
formadas por indivíduos com 
diferentes experiências,  
como comunicação científica, 
investigação de má conduta e 
resolução de conflitos, e poderiam 
prestar serviços a diversos 
periódicos ao mesmo tempo, 
sempre a convite de seus editores. 
Como a autoridade sobre esse tipo 
de decisão pertence aos periódicos, 
o resultado da mediação ou da 
arbitragem seria encaminhado  
às revistas na forma de uma 
recomendação, cabendo a eles 
referendá-la.

“As discussões sobre conflitos de 
autoria frequentemente focalizam  
a prevenção e raramente tratam  
de como resolvê-los”, escreveu  

o biólogo, que é pesquisador da 
Universidade do Texas em Rio 
Grande Valley, nos Estados Unidos. 
Segundo ele, quando uma disputa 
eclode após a publicação de um 
paper, a praxe é sugerir aos 
litigantes que tentem resolver entre 
si. “Mas é pouco provável que isso 
aconteça, porque geralmente há 
desnível de poder entre os membros 
do time que assinou o artigo.  
E universidades e agências de 
fomento raramente têm autoridade 
sobre todos eles simultaneamente.” 
Também é incomum, de acordo  
com Faulkes, que a briga vá parar  
na Justiça, pelo desgaste e  
custo envolvidos em processos.

A arbitragem, ele observa,  
tem se mostrado eficiente para 
resolver conflitos de autoria na 
indústria do cinema, em que o 
reconhecimento da contribuição 
envolve prestígio e dinheiro.  
“O crédito de roteiros de filmes 
pode ser definido por arbitragem  
e normalmente o árbitro final  

O Centro Nacional de Pesquisa 
Científica (CNRS), da França,  
vai montar um escritório para 
investigar casos de suspeita de  
má conduta, que será chefiado  
pelo físico teórico Rémy Mosseri.  
O CNRS é a maior instituição de 
pesquisa básica da Europa. Com um 
orçamento anual de € 3,3 bilhões  
(o equivalente a R$ 14,5 bilhões), 
congrega mais de mil laboratórios  
e emprega cerca de 15 mil 
pesquisadores, 14 mil engenheiros e 
4 mil técnicos. O escritório de 
integridade científica terá um staff 
de cinco funcionários e responderá 
diretamente ao presidente da 
organização, cargo hoje ocupado 
pelo matemático Antoine Petit. 

A decisão de criar uma instância 
permanente de investigação 

coincidiu com um recuo do CNRS 
em um caso de má conduta.  
Em 2015, o comitê disciplinar da 
instituição responsabilizou o 
biólogo Olivier Voinnet por 
manipulação de imagens em quatro 
artigos científicos e o suspendeu de 
seus quadros por dois anos. Agora,  
o caso foi reavaliado e se concluiu 
que Voinnet, embora fosse líder  
do grupo de pesquisa, não 
participou nem teve conhecimento 
da manipulação. A criação do 
escritório do CNRS também reflete 
a preocupação crescente com a  
má conduta científica no país.  
Em 2017, foi fundado o Escritório 
Francês de Integridade Científica, 
um órgão nacional para promover 
boas práticas em universidades  
e instituições de pesquisa.

é uma associação chamada  
Writers Guild of America. Ela  
tem regras para determinar quem 
recebe o crédito, embora haja 
margem para interpretações,  
como o que é uma ‘contribuição 
substancial’”, explicou Faulkes  
em seu blog na internet. 
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32% se originou dos 

municípios, 38%,  

dos estados, e 30% do 

governo federal.

A educação básica é financiada 

majoritariamente com verbas 

estaduais e municipais e o ensino 

superior pela União. 

A maior parte dos recursos federais se dirige 

para a educação básica via Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica  

(Fundeb) e outras formas de transferências.

 

DaDos Financiamento do sistema 
público de educação

1 AntEs DAs trAnsFErênciAs FEDErAis (viA FUnDEB E oUtrAs), DistriBUição por EsFErA DE govErno viA orgAnizAção pArA coopErAção E DEsEnvolviMEnto EconôMico, pAris; 2 invEstiMEntos púBlicos DirEtos, 
qUE são AqUElEs ExEcUtADos no sEtor púBlico, o qUE EliMinA toDAs As trAnsFErênciAs pArA o sEtor privADo, qUE inclUEM BolsAs DE EstUDo, FinAnciAMEnto EstUDAntil, Etc. coMpUtAnDo-sE As trAnsFE-
rênciAs, os invEstiMEntos totAlizArAM 6,24% Do piB, EM 2015; 3 o piB DE 2015 Foi DE r$5,996 trilhõEs (iBgE), vAlorEs corrEntEs. FontES inEp/MEc, iBgE, EDUcAtion At A glAncE 2017 (ocDE). ElABorAção DA 
coorDEnAção DE inDicADorEs ct&i/FApEsp.

*Algumas somas podem não bater exatamente por efeito de arredondamento

Investimento na educação pública, pela origem dos  
recursos1, e por nível de aplicação (educação básica e 
educação superior) – bilhões R$ correntes, 2015

Investimento na educação pública, pela origem dos 
recursos1, e por nível de aplicação (educação básica e 
educação superior) – % sobre o dispêndio total 

o financiamento do sistema público de educação2 atingiu 5,08% do piB em 20153, ou r$ 304,8 bilhões, um crescimento de 1,07 ponto 

percentual (pp) sobre o valor de 2001. os níveis que apresentaram maior crescimento foram os do ensino médio (+0,37pp) e da educação 

infantil (+0,28pp), que também apresentaram crescimento na participação, de 15% para 19%, e de 8% para 12%, respectivamente. 

Investimento público direto em educação 
(% PIB), por nível educacional

Investimento público direto em educação, 
por nível educacional

4,01
3,82 3,86

4,40
4,81 4,99 5,06 5,08

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

0,860,780,83
0,73

0,68
0,960,930,850,65

0,590,680,690,74

0,430,480,59
1,251,341,391,511,33

1,081,021,11

1,41

18%

15%

28%

31%

18%

12%

27%

34%

18%

11%

28%

35%

16%

14%

30%

33%

15%

13%

31%

33%

17%

17%

28%

30%

15%

18%

27%

29%

17%

19%

25%

28%

8% 9% 8% 8% 7% 9% 11% 12%

1,461,491,581,431,341,291,24

0,600,550,430,350,360,330,350,32

Ensino superior

Ensino médio

Ensino 
fundamental ii

Ensino 
fundamental i

Educação infantil

Ensino superior

Ensino médio

Ensino 
fundamental ii

Ensino 
fundamental i

Educação infantil

*Algumas somas podem não totalizar 100% por efeito de arredondamento

InvEStImEnto Em EdUcAção PúBlIcA PElA UnIão, PEloS EStAdoS E mUnIcíPIoS

Educação básica Educação básica

Educação superior Educação superior

total total

 0,3              10,2            41,0          51,6     0,1% 3% 13% 17%    

  96,5          115,8           92,6        304,8   32% 38% 30% 100%   

Municipal      Estadual       Federal         total Municipal      Estadual        Federal          total 

 96,2          105,5          51,6         253,3   32% 35% 17% 83%   

oRIgEm do InvEStImEnto
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As informações publicadas abaixo corrigem as da mesma seção publicada 
na edição impressa de Pesquisa FAPESP nº 274 (dezembro de 2018)
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Chinês é suspenso 
por ter criado bebês 
com gene alterado

Notas

He Jiankui alega ter 
mudado gene 
usando técnica de 
edição de DNA
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Em 26 de novembro, antevéspera de sua 
apresentação no Segundo Encontro Interna-
cional de Edição de Genomas Humanos, em 
Hong Kong, o biofísico chinês He Jiankui, de 
34 anos, surpreendeu o mundo ao anunciar 
que tinha criado os primeiros bebês, um par 
de gêmeas, com genoma propositalmente 
alterado. Com o emprego da técnica de edi-
ção de DNA denominada CRISPR-Cas9, He 
alegou ter modificado um gene (o CCR5) de 
embriões que foram implantados em uma 
mulher e resultaram no nascimento de duas 
crianças com uma alteração que as torna re-
sistentes à infecção por HIV, o vírus da Aids. 
Ele não forneceu o nome dos genitores dos 
bebês (o pai seria soropositivo), nem revelou 
onde o suposto procedimento teria sido feito. 
Apenas disse que as recém-nascidas passa-
vam bem. Também não produziu evidência 
independente, como um artigo publicado em 
revista científica com avaliação por pares, 
de ter realizado o polêmico procedimento, 
questionável sob os pontos de vista ético, 
legal e de saúde. A CRISPR-Cas9 é uma técnica 
promissora, mas ainda experimental. Há risco 
de seu emprego produzir, além das alterações 
desejadas, mutações deletérias. No encontro 
científico no dia 28, He se disse “orgulhoso” 
do procedimento e afirmou que outra mulher 
carrega um bebê com a mesma modificação. 
A comunidade científica considerou o suposto 
experimento antiético, irresponsável e desne-
cessário (há formas mais simples e seguras de 
evitar a transmissão do HIV para um bebê). 
As autoridades chinesas também considera-
ram a experiência de He ilegal e antiética e 
suspenderam suas atividades acadêmicas. O 
pesquisador dava aulas na Universidade do Sul 
de Ciência e Tecnologia, em Shenzhen, e co-
mandava duas biotechs. Dias após o evento, um 
jornal chinês noticiou que o pesquisador estaria 
desaparecido, embora a universidade negue.
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Saíram de rochas do interior do Rio Grande do Sul os 
fósseis de três exemplares de um novo gênero e espécie 
de dinossauro herbívoro, batizado Macrocollum itaquii. 
Identificados por paleontólogos da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) e da Universidade de São Paulo 
(USP) de Ribeirão Preto, representam o registro mais 
antigo de um dinossauro de pescoço longo, com 225 
milhões de anos (Biology Letters, 21 de novembro). Da 
cabeça ao rabo, a espécie media cerca de 3,5 metros 
(m), dos quais aproximadamente 1 m era ocupado pelo 
pescoço. O tamanho avantajado dessa parte do corpo 
facilitaria o acesso à vegetação mais alta, uma fonte de 
comida que animais de menor porte não conseguiriam 
alcançar. “Dois dos três fósseis estavam muito bem 
conservados e praticamente completos, inclusive com 
os crânios”, comenta Rodrigo Temp Müller, aluno de 
doutorado da pós-graduação em biodiversidade animal 
da UFSM, principal autor do artigo. “O fato de terem 
sido encontrados juntos reforça a ideia de que esses 
animais viviam em bandos.” Segundo o paleontólogo 
Max Langer, da USP, outro autor do estudo, esses são 
provavelmente os dinossauros achados no Brasil com 
a anatomia mais bem preservada. A nova espécie 
pertence ao grupo dos sauropodomorfos, que englo-
bavam as primeiras formas de dinossauros geralmente 
herbívoros, surgidos há pouco mais de 230 milhões de 
anos, na mesma época em que apareceram os dinos-
sauros carnívoros. Também encontrados na região 
gaúcha de Santa Maria, os sauropodomorfos Buriolestes 
schultzi e Bagualosaurus agudoensis mediam, respec-
tivamente, 1,5 e 2,5 m de comprimento e viveram um 
pouco antes de M. itaquii. De acordo com esse estudo, 
o tamanho dos sauropodomorfos aumentou 230% e 
o comprimento do pescoço dobrou em um intervalo 
de tempo de 8 milhões de anos, entre 233 milhões e  
225 milhões de anos atrás. 

Com pescoço longo  
e 225 milhões de anos

Cópia do cilindro 
metálico que 
deixou de ser  
o parâmetro 
internacional 
para o 
quilograma 

Aprovada nova 
forma de medir  
o quilograma
 
Representantes dos  
60 países-membros da 
Conferência Geral  
de Pesos e medidas 
(CGPm), que zela pela 
uniformidade das 
medidas do sistema 
internacional de 
unidades, reuniram-se 
em Versalhes, na  
França, em novembro,  
e aprovaram por 
unanimidade a alteração 
na forma de definir o 
quilograma, usado para 
estabelecer a massa dos 
corpos. o quilograma  
era a última das sete 
unidades fundamentais 
medida com base em um 
objeto físico: um cilindro 
pouco maior que uma 
bola de golfe, feito de 
uma liga de irídio e 
platina, com massa igual 
à de 1 litro de água pura, 
e guardado a vácuo 
desde 1889. as demais 
unidades já haviam 
substituído os objetos 
por constantes físicas – 
grandezas universais 
que, em princípio, não  
se alteram com o tempo.  
o quilograma passa 
agora a ser medido a 

partir da constante de 
Planck. Proposta em 
1900 pelo físico alemão 
max Planck (1858-
1947), essa constante, 
representada pela letra 
h, estabelece uma 
relação entre a energia 
das partículas  
de luz (fótons) e a 
frequência com que elas 
vibram. É medida em 
unidades de energia 
(joule) multiplicadas por 
unidade de tempo 
(segundo) e descreve 
fenômenos das 
partículas elementares 
(ver Pesquisa FaPesP  
nº 256). embora não 
afete o dia a dia de quem 
vai ao mercado, a 
mudança na forma de 
medir o quilograma  
é importante para a 
física e para o comércio 
internacional.

Imagem e 
ilustração da 
rocha com os 
três esqueletos 
do dinossauro 
Macrocollum 
itaquii 

3
2

4
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sismógrafos 
instalados nas 
ilhas marianas 
monitoraram  
as rochas que 
afundam sob  
o mar

Mais água  
para o interior  
da terra

lentas colisões de  
placas tectônicas sob o 
oceano poderiam 
arrastar cerca de três 
vezes mais água para  
o interior da terra do  
que o previsto, concluiu 
um estudo realizado  
na fossa das marianas,  
a mais profunda do 
planeta, situada a  
11 quilômetros (km)  
de profundidade e com  
2,5 km de extensão 
(Nature, 15 de 
novembro). Nesse lugar, 
a placa do Pacífico 
desliza sob a de mariana 
e afunda no manto da 
terra. Pesquisadores  
da Universidade de 
Washington em saint 
louis e da Universidade 
stony Brook, em Nova 
york, ambas nos estados 
Unidos, acompanharam 
os movimentos da fossa 
durante mais de um  
ano, por meio de sete 
sismógrafos de fundo 
oceânico e outros  
13 nas ilhas marianas.  

eles rastrearam a 
velocidade das rochas 
cujas fendas retêm  
água na forma de 
minerais hidratados.  
as imagens sísmicas 
indicaram que a área  
de rochas hidratadas  
na fossa das marianas  
se estende por quase  
32 km abaixo do  
fundo do mar, uma 
profundidade muito 
maior do que se pensava. 
a quantidade de água  
na forma de minerais 
hidratados que chega às 

profundezas também é 
quatro vezes maior que a 
estimada anteriormente. 
extrapolados, os dados 
indicam um volume três 
vezes maior de água 
penetrando no manto, 
em todo o mundo. Como 
não se acumula no 
interior da terra, a água 
deve voltar à superfície 
quando vulcões 
entrarem em erupção. 
Por enquanto, porém,  
a quantidade de água 
que entra parece 
exceder a que sai.

Quase seis meses depois de deixar a Ter-
ra, a sonda InSight, da Nasa, pousou em 
segurança no dia 26 de novembro na 
Elysium Planitia, na região equatorial de 
Marte. O objetivo da missão, que deve 
durar dois anos e custou cerca de U$ 1 
bilhão, é estudar em detalhes o interior 
do planeta e sua atividade sísmica. Assim, 
os cientistas esperam obter uma melhor 
compreensão da geologia e do processo 
de formação de Marte e dos demais pla-
netas rochosos, como a Terra, há cerca 
de 4,5 bilhões de anos. 

em busca do 
marte profundo

Sonda InSight, 
da Nasa, vai 
estudar a 
geologia do 
planeta

1

2

Metade da chuva 
anual do mundo 
cai em 12 dias

em apenas 12 dias,  
o mundo recebe, em 
média, metade do 
volume de chuvas 
esperado para o ano 
todo. o achado consta  
de análises realizadas 
por uma dupla de 
pesquisadores do 
Instituto de Ciências 
atmosféricas e 
Climáticas, em Zurique, 
suíça, e do Centro 
Nacional de Pesquisas 
atmosféricas, no 
Colorado, estados Unidos 
(Geophysical Research 
Letters, 19 de outubro).  
a partir de dados  
sobre a média diária de 
precipitações coletados 
por 185 estações 
meteorológicas 
espalhadas pela américa 
do Norte, eurásia e 
austrália, eles 
conseguiram determinar 
as variações na média 
anual do volume de 
chuvas provocadas entre 
1999 e 2014 pelo 
aquecimento das águas 
do oceano Pacífico  
(el Niño) e outras 
oscilações climáticas  
de curto prazo. em 
seguida, cruzaram  
essas informações com  
dados correspondentes  
ao mesmo período 
coletados pelo satélite 
tropical Rainfall 
measuring mission 
(tRmm), da Nasa, a 
agência espacial 
norte-americana. 
Verificaram que, em 
todas as regiões, 
aproximadamente 75% 
do volume anual de 
chuvas caem nos 30 dias 
mais chuvosos do ano, 
enquanto mais de 12,5% 
precipitam nos dois dias 
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ossada de 
desaparecido 
político é 
identificada

Com técnicas da 
antropologia e da 
arqueologia forense, o 
Grupo de trabalho Perus 
(GtP), que envolve 
órgãos públicos ligados 
aos direitos humanos e  
à Universidade Federal 
de são Paulo (Unifesp), 
identificou a ossada de 
mais um desaparecido 
político em meio aos 
restos mortais achados 
em 1990 na chamada 
vala clandestina de 
Perus, no cemitério dom 
Bosco, zona norte de  
são Paulo (ver Pesquisa 
FaPesP nº 250).  
trata-se da ossada de 
aluízio Palhano Pedreira 
Ferreira, líder sindical  
do Rio de Janeiro e 
militante da organização 

3

Um dos 
murundus,  
que têm de  
2 a 4 metros  
de altura

Com base em imagens de satélite, o biólogo Roy Richard 
Funch, da Universidade Estadual de Feira de Santana, apre-
sentou em junho de 2015 no Journal of Arid Environments 
os abundantes cupinzeiros da Caatinga, com 2 a 4 metros 
(m) de altura. Em um estudo mais recente (Current Biology, 
19 de novembro), Funch e biólogos do Reino Unido e dos 
Estados Unidos relataram a possível origem e as dimensões 
dessa rede de cupinzeiros, que se preservou por estar em 
uma área seca e desabitada do interior da região Nordeste. 
De acordo com o trabalho, os estimados 200 milhões de 
cupinzeiros cônicos, conhecidos na região como murun-
dus, não são ninhos, mas depósitos de terra resultante da 
escavação de túneis subterrâneos conectados entre si. 
Vistos do alto, encontram-se a uma distância regular de 
cerca de 20 m entre eles. Com até 9 m de diâmetro, os 
montes de terra ocupam uma área aproximada de 230 mil 
quilômetros quadrados (km2), maior que a Grã-Bretanha 
(209,3 mil km2), e devem ter se formado entre 690 e 
3.820 anos atrás. É uma idade próxima à dos mais antigos 
cupinzeiros já conhecidos, na República Democrática do 
Congo, na África, com 684 a 2.335 anos, 10 m de altura e 
15 m de base. Os pesquisadores observaram que os túneis 
sob os montes de terra nunca são deixados abertos. À noite, 
pequenos grupos de cupins (Syntermes dirus) saem por 
pequenos orifícios, coletam folhas e os fecham ao voltar.

mais chuvosos e cerca 
de 8% no dia em que 
mais chove. os 
pesquisadores também 
usaram modelos 
climáticos para projetar 
como a média de chuvas 
pode mudar no futuro, 
sobretudo entre os anos 
de 2085 e 2100. em um 
cenário em que a 
concentração de dióxido 
de carbono (Co2) na 
atmosfera atinge 936 
partes por milhão (ppm) 
– os níveis atuais de Co2 
são de aproximadamente 
400 ppm –, essa 
distribuição desigual de 
pluviosidade deve se 
tornar um pouco mais 
distorcida. No estudo, 
eles estimam que em 
2100 metade do volume 
anual de chuvas deverá 
cair em apenas 11 dias.

Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR). 
segundo a Comissão 
estadual da Verdade 
(CeV) de são Paulo, ele 
foi preso, torturado e 
morto nas dependências 
do doI-CodI paulistano 
em maio de 1971,  
aos 49 anos. o dNa  
de uma das ossadas  
de Perus acusou 
similaridade com o 
material genético de 
familiares de Ferreira.  
o anúncio ocorreu no 
I encontro Nacional  
de Familiares promovido 
pela Comissão especial 
sobre mortos e 
desaparecidos Políticos, 
no início de dezembro  
em Brasília. em fevereiro  
de 2018, o GtP havia 
identificado os restos 
mortais de outro 
desaparecido: dimas 
antônio Casemiro, 
dirigente do movimento 
Revolucionário tiradentes.

Cupinzeiros da Caatinga 
ocupam área maior do 
que a Grã-Bretanha
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Europa agiliza  
aprovação de 
projetos

a União europeia adotou 
uma série de medidas 
para simplificar o 
processo de solicitação 
de financiamento 
científico no âmbito do 
programa horizonte 
2020, que conta com um 
orçamento de € 76,4 
bilhões (R$ 335 bilhões) 
para o período 2014-
2020. a maioria das 
medidas apresentou 
resultados satisfatórios. 
o tempo de aprovação 
dos projetos, por 
exemplo, diminuiu  
de 347 para 191 dias (ver 
gráfico). mas nem todas 
produziram os resultados 

desejados, de acordo com 
um relatório do tribunal  
de Contas europeu 
divulgado em novembro.  
a avaliação se apoiou  
nas respostas de 3.598 
beneficiários dos 
financiamentos. segundo a 
auditoria, a rede de pontos 
nacionais de contato é 
bastante útil, embora 
diferenças na qualificação  
do corpo de apoio  
técnico prejudiquem  
seu funcionamento.  
o relatório também 
apresenta recomendações 
a serem implantadas  
até 2021: melhorar a 
comunicação e ampliar  
a divulgação das 
ferramentas on-line que 
poderiam ajudar a 
preencher os formulários; 
incentivar a apresentação 
de propostas em dois 
estágios de avaliação, 
para reduzir o tempo 
gasto pelos solicitantes 
não atendidos; melhorar  
a qualidade e a agilidade 
de auditorias externas;  
e reduzir o tempo de 
avaliação da contestação 
das recusas dos pedidos 
de financiamento.

Primeiras linhas de luz  
do sirius devem funcionar 
no final de 2019

A inauguração em 14 de novembro do edifício em 
for mato circular, com uma área de 68 mil metros 
quadrados e 15 metros de altura, e de dois de seus três 
aceleradores de elétrons marcou o final da primeira 
etapa do Sirius, a nova fonte brasileira de luz síncrotron, 
em construção no Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas, interior 
de São Paulo. A previsão é de que o feixe de elétrons 
comece a circular pela estrutura no segundo semes-
tre de 2019 e as seis estações experimentais iniciais, 
chamadas linhas de luz – como a de nanoscopia de 
raios X, espalhamento coerente de raios X, micro e 
nanocristalografia macromolecular –, sejam abertas a 
pesquisadores do Brasil e do exterior no fim do próximo 
ano. Classificado como um equipamento de quarta 
geração, o Sirius começou a ser projetado em 2008 
e em 2016 foi incluído no Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) do gover  no federal. Seu custo 
estimado é de R$ 1,8 bilhão. Entre as quase 50 fontes de 
luz síncrotron em operação no mundo, a de Campinas 
se compara apenas à MAX IV, inaugurada em junho 
de 2016 na Suécia. A nova fonte de luz “é um projeto 
estruturante para o país”, disse Antônio José Roque 
da Silva, diretor-geral do CNPEM e responsável pelo 
projeto Sirius desde 2009, à Agência FAPESP. Segundo 
o físico, o novo equipamento deve beneficiar a ciência 
e “abrir perspectivas para a internacionalização da 
ciência, tecnologia e inovação nacionais”. O Sirius 
é o sucessor da atual fonte síncrotron em operação 
no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), 
também localizado em Campinas. fontE ComIssão eURoPeIa
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O edifício do 
Sirius foi 
inaugurado em 
14 de novembro 
em Campinas
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Primata faz 
barulho similar  
a um beijo para 
avisar a prole  
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Diante de um suposto tigre, uma mãe orango-
tango de Sumatra não se agita. Com aparente 
calma, segura seu filhote e sobe em um galho 
mais alto. Só depois, quando a ameaça se retira, 
a mãe faz um barulho, similar ao de um beijo, 
que funcionaria como um alerta de que havia 
algo perigoso por perto. Essa é uma reação 
sofisticada do ponto de vista cognitivo – algo 
que seres humanos fazem, mas que ainda não 
tinha sido observado em outros primatas – e 
envolve a transmissão para o filhote da per-
cepção de um evento passado, de que havia 
uma ameaça por perto, de acordo com artigo 
do português Adriano Lameira, da Universi-
dade de Saint Andrews, na Escócia (Science 

Advances, 14 de novembro). No caso do filho-
te, o alerta vocal materno logo em seguida à 
passagem do predador serviria também como 
uma ferramenta educativa, que ensinaria o 
pequeno a se comportar em futuras situações 
similares. Os orangotangos do experimento 
coordenado por Lameira não corriam risco 
real. O predador em questão era, na verdade, 
um pesquisador andando de quatro coberto 
com um pano que podia exibir quatro padrões 
distintos: estampado com listras de tigre, com 
desenhos aleatórios, com bolinhas coloridas ou 
inteiramente branco. Das quatro alternativas, a 
maior parte das reações da mãe orangotango 
ocorreu diante da estampa tigrada. 

diante de “tigre”, mãe orangotango 
alerta filhote do perigo

Medalha de 
richard feynman 
é leiloada 

em 1965, o físico teórico 
norte-americano Richard 
Feynman, que neste ano 
completaria 100 anos,  
foi agraciado com o 
prêmio Nobel de Física 
por suas contribuições 
para a compreensão  
da versão quântica do 
eletromagnetismo,  
que teve profundas 
implicações na física  
de partículas. além do 
prêmio em dinheiro, 
dividido com o japonês 
shin-Itiro tomonaga e  
o norte-americano Julian 
schwinger, Feynman 
ganhou uma medalha de 
182,5 gramas de ouro  
23 quilates. essa mesma 
medalha, mais de meio 
século depois, foi leiloada 
em Nova york, nos  
estados Unidos. Um 
colecionador anônimo a 
arrematou por Us$ 975 
mil, juntamente com uma 
coleção de manuscritos 
do cientista e sua 
biblioteca pessoal de 
pesquisa. a medalha era 
apenas um dos itens  
que compunham o leilão 
história da Ciência e 
tecnologia, realizado  
pela casa sotheby’s.  
Uma Bíblia assinada pelo 
físico alemão albert 
einstein também estava  
à venda, mas não foi 
arrematada. ainda em 
novembro, um leilão 
realizado pela Christie’s, 
no Reino Unido, arrecadou 
Us$ 2,3 milhões com a 
venda de objetos do físico 
teórico britânico stephen 
hawking, morto em 
março deste ano. entre  
os itens leiloados, estava 
uma cadeira de rodas 
motorizada, arrematada  
por Us$ 390 mil.



Passadas três décadas da entrada 

em vigor da Constituição federal, 

produção científica revela 

singularidades na sua construção  

e evidencia pioneirismo na 

consagração de direitos

Arquitetura da Constituição

Fábio Sasaki

capa

M
arco da redemocratização e do reconhecimento 
de direitos civis e sociais, a Constituição brasi-
leira completou 30 anos de vigência em outu-
bro em meio à intensificação do debate sobre 
sua capacidade de sustentar o pacto político-

-social que vem regendo a democracia do país e suas insti-
tuições. Para além da efeméride, a crise que o Brasil atraves-
sa nos últimos anos tem exigido de pesquisadores do tema 
o aprofundamento das reflexões. Estudos sobre o processo 
constituinte, a constitucionalização e os efeitos das políticas 
sociais, a proeminência do Judiciário, além de análises sobre 
o futuro do texto constitucional vêm adquirindo relevância 
na produção científica, especialmente nas áreas do direito, 
da ciência política e economia. 

Ao longo dessas três décadas, um dos principais desafios 
acadêmicos tem sido compreender como o processo consti-

art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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Instalação da 
Constituinte é 
celebrada na 
Esplanada dos 
Ministérios (à esq.).  
Acima, o presidente 
da ANC, deputado 
Ulysses Guimarães 
(1916-1992), 
promulga o 
documento: 
“Declaro 
promulgado  
o documento da 
liberdade,  
da democracia  
e da justiça social  
do Brasil”

tuinte, cujo embrião sugeria uma influência im-
portante de setores conservadores, entre os quais 
muitos que estiveram envolvidos com a ditadura 
militar (1964-1985), resultou em um documento 
voltado aos direitos sociais. Uma chave funda-
mental para o entendimento dessa questão resi-
de na análise das interações entre as forças po-
líticas envolvidas e do conjunto de regras que 
norteou os debates e a elaboração da própria 
Constituição – o regimento interno da Assem-
bleia Nacional Constituinte (ANC). 

Em 1986, o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) conquistara expressiva votação, 
obtendo 54% dos assentos, ou 303 das 559 vagas 
em disputa, nas eleições para a ANC. Com o Par-
tido da Frente Liberal (PFL), formado por dissi-
dentes da Aliança Renovadora Nacional (Arena), 
sigla de sustentação da ditadura, o PMDB integrava 
a Aliança Democrática, coligação bastante hete-
rogênea, mas predominantemente conservadora. 
Abrigava desde políticos ligados aos militares até 
congressistas alinhados com uma pauta conside-
rada mais progressista, caso de Mário Covas. Ao Fo
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assumir a liderança do PMDB na Constituinte, o 
senador paulista levou o partido a romper com a 
Aliança Democrática. “A partir daí, a constituinte 
se polarizou, com um bloco progressista forma-
do pelo PMDB de Mário Covas e partidos como 
o PT [Partido dos Trabalhadores] e o PDT [Par-
tido Democrático Trabalhista], dependendo da 
pauta, e, do outro lado, as forças que apoiaram o 
regime, incluindo PFL e PTB [Partido Trabalhista 
Brasileiro]”, diz o cientista político Antônio Sér-
gio Rocha, do Departamento de Ciências Sociais 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
campus de Guarulhos. 

Mais organizados e coesos, os chamados pro-
gressistas conseguiram incluir no regimento re-
gras que permitiram, por exemplo, a descentra-
lização do processo constituinte. As comissões 
e subcomissões temáticas tinham o poder de 
iniciar e estabelecer a pauta de debates, sendo 
responsáveis por formatar os anteprojetos que 
só posteriormente seriam votados em plenário. 
“Com sua habilidade política, o líder do PMDB 
[Mário Covas] conseguiu indicar para a maioria 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta constituição;
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das comissões relatores comprometidos com 
a agenda social. Isso assegurou vantagem aos 
progressistas, que eram minoria na ANC”, diz o 
cientista político Lucas Costa, que, no Centro de 
Política e Economia do Setor Público (CEPESP) 
da Escola de Administração de Empresas da Fun-
dação Getulio Vargas (EAESP-FGV), pesquisa a 
influência da Constituição brasileira nas consti-
tuições latino-americanas, principalmente no que 
se refere à implementação de políticas sociais.

DEmocracIa DIrETa
Outra singularidade do processo constituinte 
foi a introdução de mecanismos de democracia 
direta. “Até então, era muito raro um modelo de 
processo constituinte que contasse com instru-
mentos de participação popular como ocorreu 
no caso brasileiro, com as emendas populares e 
as audiências públicas”, compara Costa. O dispo-
sitivo que regulamentava as emendas populares 
garantia que qualquer proposta apresentada com 
a assinatura de pelo menos 30 mil eleitores bra-
sileiros e o reconhecimento de pelo menos três 
entidades associativas seria obrigatoriamente 
discutida e votada na Assembleia Constituinte. 

Segundo o cientista político da FGV, o fato de a 
maioria das subcomissões ser liderada por relato-
res progressistas e de o regimento permitir ampla 
participação popular garantiu o avanço da agenda 
social nos primeiros momentos da ANC. Nessa 
etapa, houve participação ativa de vários grupos 
de interesse. “O Diap [Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar], por exemplo, conse-
guiu unir centrais sindicais como a CUT [Central 
Única dos Trabalhadores] e a CGT [Central Ge-
ral dos Trabalhadores] em defesa de sua agen-

da, enquanto os empresários atuavam de forma 
individualizada e pouco coesa”, conta. Além da 
mobilização trabalhista, grupos que defendiam 
pautas ligadas à saúde e à educação também se 
organizaram em torno de suas bandeiras. 

Paralelamente, os movimentos sociais encon-
traram na ala progressista da Igreja Católica im-
portante aliada na luta pela participação popular 
na Constituinte. A extensão desse protagonismo 
é uma das revelações do projeto A Constituinte 
recuperada: Vozes da transição, memória da re-
democratização, 1983-1988. Foram entrevista-
dos mais de cem atores envolvidos na transição 
política e nos trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte, em esforço coordenado por Antô-
nio Sérgio, da Unifesp.

Ele lembra que desde o final dos anos 1970, sob 
a iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos 

o urbanista e líder 
católico Francisco 
Whitaker (à dir.) 
entrega conjunto de 
emendas populares, 
propostas por milhões 
de cidadãos, ao 
presidente da ANC 

III – ninguém será submetido a  
tortura nem a tratamento desumano  
ou degradante;

1
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do Brasil (CNBB), um grupo de juristas percorreu 
diversos pontos do país, aproveitando a estrutu-
ra das comunidades eclesiais de base, ligadas à 
Igreja, para explicar à população a importância de 
uma nova Constituinte que restaurasse o estado 
democrático de direito. “Com essa mobilização, 
a Igreja foi fundamental no esforço de coleta das 
assinaturas para as emendas populares, nos mais 
diversos locais do país. Além disso, segundo o 
urbanista e líder católico Francisco Whitaker, a 
Igreja também ajudou a fretar ônibus para garan-
tir o acesso dos movimentos sociais às audiências 
públicas em Brasília e hospedou as lideranças 
nos conventos e prédios eclesiásticos da capital”, 
relata Antônio Sérgio.

aS ForçaS conSErvaDoraS
Na fase seguinte dos trabalhos, cada comissão 
temática apresentou seu anteprojeto à comissão 
de sistematização, que ficou responsável por con-
solidar as demandas. Desse processo resultou o 
primeiro projeto de Constituição que, conforme 
observado nos estudos de Antônio Sérgio e tam-
bém de Costa, refletiu a sobrerrepresentação da 
ala progressista nas comissões temáticas. A etapa 
posterior seria a votação em plenário, mas as re-
gras do regimento interno impunham limitações 
para a alteração do texto. Insatisfeitos com os ru-
mos do processo, os setores mais conservadores 
da ANC tentaram retomar seu controle. Sob o 
comando do então presidente da República José 
Sarney (1985-1990), foi articulada uma coalizão 
suprapartidária que se tornaria conhecida como 
Centrão. O objetivo principal era alterar o regi-
mento para permitir a apresentação de emendas 
e substitutivos em plenário e modificar o proje-
to aprovado pela comissão de sistematização. O 
bloco agiu também para derrubar duas medidas 
específicas: o sistema parlamentarista de governo 
e o mandato de quatro anos para Sarney – a coa-
lizão defendia o presidencialismo e cinco anos de 

Em julho de 1987,  
o senador Mário 
Covas comanda 
reunião do “grupo  
do consenso”  
durante os trabalhos 
de elaboração da 
Constituição
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mandato. A articulação foi bem-sucedida, e um 
novo regimento interno, mais propício a modi-
ficações em plenário, aprovado. 

Além de manter os poderes do Executivo, esse 
bloco defendeu medidas propostas pela cúpula 
militar. Segundo Antônio Sérgio, o ministro do 
Exército à época, o general Leônidas Pires Gon-
çalves (1921-2015), redigiu um documento com 
26 reivindicações dos militares. Uma dessas rei-
vindicações previa que as Forças Armadas seriam 
responsáveis pela garantia da lei e da ordem em 
território nacional. Atenuada em sua formula-
ção final, a reivindicação foi contemplada no 
artigo 142 da Constituição, que dispõe que as 
Forças Armadas são subordinadas à Presidência 
da República, destinando-se “à defesa da Pátria, 
à garantia dos poderes constitucionais e, apenas 
quando convocadas por um deles, pela garantia 
da lei e da ordem”. 

As alterações no regimento interno e essa in-
teração entre as forças políticas atrasaram o pro-
cesso. Instalada em 1º de fevereiro de 1987, e com 
previsão para encerrar suas atividades em 15 de 
novembro daquele ano, a Constituinte brasilei-
ra durou 20 meses, período bastante extenso se 
comparado, por exemplo, a processos latino-
-americanos recentes – o caso da Bolívia, que em 
duração mais se aproxima do brasileiro, levou 
16 meses; o venezuelano e o colombiano, quatro 
meses. O texto final da Constituição foi aprova-
do em plenário no dia 22 de setembro de 1988, 
com 474 votos a favor, 15 contra e seis abstenções. 
Apesar de 15 dos 16 constituintes do PT terem 
votado contra a redação final, por considerarem 
que, mesmo havendo avanços, as estruturas de 
poder permaneceriam intactas, o partido assinou 
o documento final.

Mesmo com as alterações no regimento in-
terno e o atendimento de várias das demandas 
dos conservadores, o texto final não perdeu sua 
característica primordialmente progressista. Is-
so porque, de acordo com Costa, era elevado o 
custo político para retirar grande parte dos di-

XLIv – constitui crime 
inafiançável e imprescritível a 
ação de grupos armados,  
civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado 
democrático;

2
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reitos incluídos nas etapas iniciais do processo 
constituinte. Dessa forma, mesmo fazendo con-
cessões, os progressistas conseguiram levar à 
sanção um documento que contemplou muitas 
de suas propostas.

aS poLíTIcaS SocIaIS
Entre suas principais disposições, a Constituição 
de 88 coloca o Estado como garantidor de polí-
ticas voltadas à universalização da educação e 
saúde, restabelece liberdades individuais e de 
expressão, inova no capítulo ambiental, conso-
lida direitos trabalhistas e promove direitos de 
populações minoritárias, como quilombolas e 
indígenas. Fruto de articulação entre antropólo-
gos, juristas e lideranças indígenas, a Constitui-
ção é a primeira do país a dedicar um capítulo 
inteiro aos povos indígenas. O documento con-
fere ao Estado o dever de manter relações pro-
tetoras com as comunidades tradicionais e de 
promover seus direitos. “Trata-se de um marco 
porque introduz a ideia de que esses povos têm 
direito a um futuro e a continuar a existir”, sin-
tetiza Samuel Barbosa, professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (USP) 
e organizador, com a antropóloga Manuela Car-
neiro da Cunha, do recém-lançado Direito dos 
povos indígenas em disputa (editora Unesp). “Até 
então, a visão que se tinha do índio era a de um 
resquício do passado, que desapareceria à medi-
da que fosse assimilado à cultura nacional.” 

Outra importante mudança de paradigma foi 
o estabelecimento do “direito originário” – a ga-
rantia de que índios têm direito à terra tradicio-
nalmente ocupada. “Isso é diferente de deslocar 
os povos para uma reserva indígena, que é uma 
criação artificial do Estado”, explica Barbosa. 
Pela Constituição, as terras originárias são de 
propriedade da União, cuja responsabilidade é 
demarcá-las e garantir aos índios sua posse. “A 
demarcação é condição necessária para a repro- Fo
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marcos do processo constituinte

lançamento do 

manifesto 

“Compromisso com a 

Nação”, da Aliança 

Democrática (PMDB e 

PFl), que defende a 

convocação da ANC

José sarney 

encaminha 

proposta de 

convocação  

da ANC ao 

Congresso  

Nacional 

José sarney convoca  

a Comissão Provisória 

de Estudos 

Constitucionais, 

também conhecida 

como Comissão Arinos, 

para elaborar 

anteprojeto de CF

Emenda 

constitucional  

26 estabelece a 

formação da ANC 

com integrantes  

da Câmara dos 

Deputados e do 

senado Federal

A Comissão Arinos 

entrega seu 

anteprojeto. 

rejeitado por sarney, 

o documento não  

foi enviado à ANC

FonTES roChA, A. s. (DES)vEnTUraS Do poDEr conSTITUInTE no BraSIL, 1964-1986; CâMArA Dos DEPUtADos; CPDoC – FGv

1984 1985 1986

7 de agosto 28 de junho 18 de julho 27 de novembro 26 de setembro

Em frente à Catedral da 
Sé, em São Paulo,  
dom Paulo Evaristo Arns 
dá início, em março de 
1987, à Caminhada  
pela Constituinte, com 
destino a Brasília
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dução física e cultural dos índios porque, para 
eles, a terra tem dimensões não apenas econô-
micas, mas culturais e religiosas. Sem o vínculo 
com a terra, suas tradições desaparecem, e os 
índios são assimilados”, diz.

“A Constituição estabelece mudança de para-
digma para as políticas sociais, ao garantir a to-
dos, por exemplo, direito à aposentadoria e à 
saúde, benefícios antes restritos a quem tinha 
carteira assinada”, analisa a cientista política 
Marta Arretche, da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Pau-
lo (FFLCH-USP) e coordenadora do Centro de 
Estudos da Metrópole (CEM), um do Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) apoiados 
pela FAPESP. “Cerca de 60% da população, que 
até então estava excluída, passou a usufruir des-
sas políticas sociais, o que não é pouca coisa”, 
afirma (ver reportagem na página 26).

Na avaliação de Antônio Sérgio, um dos grandes 
atributos da Constituição é seu explícito propó-
sito de transformar a sociedade: “Ao contrário 
de constituições mais clássicas como a dos Es-
tados Unidos, que se limita a estruturar o Esta-
do e apresentar uma carta de direitos, a Cons-
tituição brasileira estabelece um compromisso 

com a justiça social”. O cientista político Andrei 
Koerner, do Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH-Unicamp), concorda e diz que o processo 
brasileiro foi influenciado pelo constitucionalis-
mo europeu do pós-Segunda Guerra Mundial, 
especialmente pelas Constituições de Portugal 
(1976) e da Espanha (1978). “São constituições 
que propõem um pacto democrático, ampliam 
os instrumentos de proteção e promoção dos 
direitos e defendem um estado mais regulador 
da economia”, observa. 

No entanto, paira sobre as políticas de inclusão 
social a controversa questão relacionada ao seu 
financiamento pelo Estado. Para alguns estudio-
sos, a Constituição ampliou as fontes potenciais 
de gastos sem equacionar devidamente a origem 
desses recursos. Para outros, como Antônio Sér-
gio, ao indicar a tributação sobre o lucro e o fa-
turamento das empresas, o texto constitucional 
indicou as fontes de financiamento da Seguridade 
Social, assegurando a solvência financeira para 
os direitos sociais. Porém, medidas posteriores 
à Constituição de 88 têm sucessivamente rema-
nejado esses tributos para conter, por exemplo, o 
déficit fiscal, reduzindo a capacidade do Estado 
de arcar com a seguridade social. 

De acordo com Oscar Vilhena, professor de 
direito constitucional da FGV Direito SP, um 
dos grandes dissensos na academia no debate em 
torno da Constituição situa em posições opostas 
cientistas sociais e economistas. “Estudos no 
campo da sociologia apontam que as críticas que 
dizem que a Constituição gerou déficit fiscal não 
consideram o impacto dessas políticas públicas 
sobre a vida das pessoas”, observa. “Por sua vez, 
certa literatura econômica critica o modelo de 

Emendas constitucionais
Número de alterações feitas ao texto  
da Constituição entre 1992 e 2017
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independentemente de 
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de questões relacionadas à manutenção de privilé-
gios das corporações, que estão ligadas à atuação 
dos grupos de pressão, como os dos servidores 
públicos e de setores empresariais”, aponta. “E 
a atuação desses grupos também tem origem na 
constituinte, que, na ausência de um presidente 
forte, conseguiu fazer valer seus interesses.”

Uma conSTITUIção mInUcIoSa
A Constituição brasileira é considerada por mui-
tos especialistas extremamente detalhista, o que 
não pode ser dissociado do contexto político da 
época, avalia Vilhena. “Como havia muita descon-
fiança, e não existia hegemonia clara na Consti-
tuinte, diversos aspectos foram constituciona-
lizados por precaução, de modo a garantir uma 
espécie de ‘grande seguro’”, pontua o professor 
da FGV. Koerner compara o processo consti-
tuinte brasileiro ao da Índia (1950) e da África 
do Sul (1997). “Os grandes países periféricos, 
multiculturais e que se tornaram independen-
tes ou se redemocratizaram no pós-guerra têm 
Constituições detalhadas porque precisaram 
trabalhar questões complexas, demandadas por 
grupos diversificados da sociedade.”

Estudo recente desenvolvido pelos cientis-
tas políticos Rogério Arantes, da FFLCH-USP, 
e Cláudio Couto, da EAESP-FGV, constatou que 
cerca de um terço da Constituição é dedicado à 
constitucionalização de políticas públicas, o que, 
na avaliação dos pesquisadores, produz forte 
impacto na governança do país, levando os pre-
sidentes a recorrer a emendas constitucionais. 
“Eles não fazem isso porque querem modificar 
a estrutura constitucional, mas porque têm de 
alterar políticas públicas que estão constitucio-
nalizadas para poder implementar suas agen-
das”, explica. De acordo com esse levantamento 
da dupla de cientistas políticos, as 105 emendas 
(ver gráfico na página 23) mais acrescentaram 
do que retiraram dispositivos da Constituição. O 
resultado é um texto constitucional 44% maior 
do que a versão original.

De acordo com Vilhena, a cons titucionalização 
de diversos aspectos das esferas política, econô-
mica e moral levou a um superempoderamento 
das instâncias da Justiça, o que significa que todo 

Painel de votação  
do Congresso 
Nacional registra 
presença e voto dos 
constituintes 
durante sessão  
que discutiu o 
sistema de governo,  
em março de 1988

vinculação jurídica da distribuição de receitas 
para as políticas sociais, alegando que ela gera 
ineficiência e inviabilidade econômica.”

É o que defende Samuel Pessôa, pesquisador da 
área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro 
de Economia (IBRE) da FGV. Para o economista, 
o pacto social celebrado pela Constituição gerou 
um aumento excessivo da carga tributária e do 
gasto público, colocando a economia brasileira 
em uma encruzilhada. “Quando o gasto público 
cresce a taxas acima do Produto Interno Bruto 
durante muitos anos, há uma pressão sobre a eco-
nomia que, para se equilibrar, exige juros reais 
muito elevados”, avalia. Consequentemente, em 
sua interpretação, haveria comprometimento em 
investimentos, principalmente em setores como 
infraestrutura urbana, logística, saneamento bási-
co e imobiliário. “O efeito colateral da construção 
do estado de bem-estar social é um equilíbrio de 
baixo crescimento porque a taxa de juros elevada 
torna o investimento muito caro”, diz.

O pesquisador do IBRE-FGV faz, no entanto, 
distinção da origem dos gastos públicos no texto 
constitucional. “Neste estado de bem-estar social 
há diversos programas que geram custos, mas são 
frutos de um processo de decisão que é genuíno 
da sociedade, do eleitor mediano. Isso é diferente 

1

XLII – a prática do racismo constitui  
crime inafiançável e imprescritível, sujeito 
à pena de reclusão, nos termos da lei;
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atrito constitucional vai parar na Corte – da união 
homoafetiva a questões tributárias. Na área de 
estudos jurídicos, o protagonismo do Judiciário 
também inaugurou uma série de pesquisas so-
bre a interpretação do texto constitucional. “A 
partir dos anos 1990, grande parte do trabalho 
de juristas foi reformular e adaptar, para o Bra-
sil, teorias da interpretação e da proporcionali-
dade a partir de um arsenal jurídico que vinha 
de fora”, informa Vilhena. “Temos uma grande 
quantidade de obras voltadas a tentar interpretar 
a Constituição de 88, de modo a extrair a maior 
eficácia das normas”, completa.

pErSpEcTIvaS 
Objeto de reflexão a partir de distintas perspec-
tivas, a pesquisa acadêmica em torno da Consti-
tuição muitas vezes reflete o momento político e 
socioeconômico do país. “A Constituição foi muito 
criticada nos anos seguintes à sua promulgação, 
com a crise inflacionária e o esfacelamento das 
alianças políticas, quando havia uma percepção 
de que ela não fez diferença e de que não teria 
vindo para ficar”, observa Koerner. “Já nos anos 
2000, quando completou 20 anos, havia uma visão 
positiva em função dos efeitos do SUS [Sistema 
Único de Saúde] e das políticas de assistência 
social”, compara. 

Na avaliação de Vilhena, os atuais questio-
namentos, envolvendo a Constituição, têm sua 
origem na onda de protestos de 2013, quando os 
manifestantes demonstraram sua insatisfação 
com o sistema político-partidário, apontado co-
mo ineficiente e corrupto. “Os protestos e, poste-
riormente, o impeachment em 2016 expuseram 

a fragilidade do presidencialismo de coalizão e 
abriram um período de conflituosidade extre-
ma”, observa. Vilhena destaca que a polarização 
aprofundou um movimento em que as disputas 
partidárias e institucionais têm sido levadas ao 
Judiciário. “Desde então, as instituições passa-
ram a usar suas prerrogativas constitucionais 
com o objetivo de prejudicar seu adversário – o 
impeachment e as disputas entre o Congresso e 
o Supremo exacerbaram isso.” 

Na visão de Rogério Arantes, a despeito da atual 
crise político-institucional, a Constituição brasi-
leira atende os requisitos de similares mais lon-
gevas. O argumento do pesquisador baseia-se no 
estudo The endurance of national constitutions, 
publicado em 2009 por Zachary Elkins, Tom Gins-
burg e James Melton. Depois de analisar o período 
de vigência de todas as constituições nacionais, 
entre 1789 e o início dos anos 2000, os três pesqui-
sadores chegaram à conclusão de que elas apre-
sentam uma mediana de 19 anos. Para Arantes, a 
perenidade da enxuta e resistente Constituição 
dos Estados Unidos é um caso excepcional. “As 
constituições tendem a permanecer em vigência 
por mais tempo quanto mais detalhadas e inclu-
sivas são – no sentido de permitir que uma maior 
variedade de atores políticos possa participar do 
processo decisório – e quanto mais flexíveis são 
– ou seja, fáceis de mudar a partir de emendas. 
Essas são exatamente as características da Cons-
tituição brasileira”, sintetiza. n

os artigos, livros e projetos mencionados nesta reportagem estão 
listados na versão on-line.

Na galeria do 
plenário  
do Congresso 
Nacional, indígenas 
assistem à votação 
de capítulo da 
Constituição 
referente aos seus 
direitos
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Fac-símile de nota 
publicada no nº 49 
do Jornal da 
Constituinte, sobre 
mobilização em 
torno do sistema 
unificado de saúde

os desafios da 
universalização  
da saúde

e
ntre os principais avanços promovidos 
pela Constituição, o artigo 196 é um dos 
mais celebrados: “A saúde é direito de 
todos e dever do Estado”. Antes da cria-

ção do Sistema Único de Saúde (SUS), apenas 
os trabalhadores com carteira assinada e sem 
dívidas com a Previdência Social tinham direi-
to à assistência médica pública. Com a entrada 
em vigor do novo texto constitucional, a saúde 
passou a ser um direito garantido pelo Estado a 
todos os cidadãos – hoje mais de 160 milhões de 
brasileiros dependem unicamente do sistema. 

Olhando em retrospecto, na análise do fun-
cionamento do SUS, algumas particularidades 
se sobressaem, destaca a cientista política Mar-
ta Arretche, da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Pau-
lo (FFLCH-USP). Uma delas está na associação 
entre o setor público e o privado. Durante a As-
sembleia Nacional Constituinte, as resistências à 
implementação do SUS foram superadas a partir 
de uma aliança entre o Movimento da Reforma 
Sanitária Brasileira (MRSB), que liderou a campa-
nha pelo acesso universal à saúde, e com o setor 
privado. “Ao contrário do que ocorreu na maioria 
dos países que criaram um sistema público de 
saúde, no Brasil o SUS não compete com o setor 
privado: o sistema público tornou-se comprador 
dos serviços particulares, e os médicos podem 
ser contratados tanto pelo SUS quanto pelas se-
guradoras privadas”, explica Arretche. 

Outra singularidade trazida pela Constituição 
foi a descentralização da gestão das ações e ser-
viços de saúde. Ao Ministério da Saúde, gestor 
nacional do sistema, cabe atuar como indutor 
de políticas públicas e transferir recursos para 
que estados e municípios executem as diretrizes 
pactuadas. Cercada de incertezas à época de sua 

instalação, a arquitetura desse arranjo inovador 
consolidou-se lentamente. “O sistema de saúde 
tornou-se mesmo universal somente no final dos 
anos 1990, a partir da Norma Operacional Bási-
ca 98, que define melhor a responsabilidade dos 
municípios, o que permitiu a adesão daqueles 
que ainda não haviam ingressado no sistema”, 
diz a pesquisadora. 

O financiamento, por sua vez, segue sendo uma 
das principais preocupações para a sustentabili-
dade do sistema. As regras constitucionais para 
transferência de recursos à saúde sofreram modifi-
cações nos anos 1990 até a introdução da Emenda 
Constitucional nº 29, em 2000, que regulamentou 
as obrigações financeiras da União, estados e mu-
nicípios para o setor. Em 2018, com um orçamento 
de aproximadamente R$ 131 bilhões, o Ministério 
da Saúde continua enfrentando dificuldades para 
gerir aquele que, na avaliação da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), constitui o maior sistema de 
saúde universal e gratuito do mundo. “Uma coisa 
é você criar um texto constitucional dizendo que 
o cidadão tem direito à saúde”, observa Arretche. 
“Outra, muito diferente, é o Estado produzir po-
líticas públicas para garantir esses direitos. Por 
isso, ainda tem sido um enorme desafio viabilizar 
a promessa de que os brasileiros possam ter acesso 
a um pacote básico de saúde.” n Fábio Sasaki r
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o deputado 
constituinte 
Florestan Fernandes 
(ao centro) participa 
de ato em prol da 
universidade, no 
anfiteatro da UsP, 
em outubro de 1988

o financiamento  
à pesquisa 
científica

A 
maneira como a Constituição Federal 
contemplaria a destinação de recursos 
para ciência e tecnologia mobilizou a 
comunidade científica desde o início 

do processo constituinte. Emenda apresentada 
pelo deputado Florestan Fernandes (PT-SP) deu 
origem ao parágrafo quinto do artigo 218: “É fa-
cultado aos estados e ao Distrito Federal vincular 
parcela de sua receita orçamentária a entida-
des públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 
científica e tecnológica”. É esse dispositivo legal 
que permite aos estados destinar percentuais 
preestabelecidos de suas receitas às fundações 
de fomento à pesquisa, como a FAPESP.

Ainda que facultativa, foi a primeira vez que 
uma Constituição Federal tratou, no Brasil, da 
vinculação orçamentária à ciência e tecnologia. 
O resultado foi fruto do empenho de diversas 
entidades, como a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), e grupos como o 
Movimento de Ciência e Tecnologia na Consti-
tuinte para o Desenvolvimento Social, que plei-
teavam a definição de recursos para o setor. Ape-
sar dessas iniciativas, o projeto de Constituição, 

apresentado em novembro de 1987 pela comis-
são de sistematização, não contemplava nenhum 
dispositivo sobre o financiamento público para 
ciência e tecnologia. “Sempre foi muito difícil 
haver consensos na questão das vinculações or-
çamentárias, porque a União, os estados e os mu-
nicípios querem usar as receitas da forma mais 
livre possível”, observa André Ramos Tavares, 
da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (FD-USP), que há 14 anos estuda aspectos 
econômicos da Constituição.

Celso Lafer, professor da FD-USP, recorda que 
Alberto Carvalho da Silva (1916-2002), diretor-
-presidente da FAPESP à época, tentou reverter 
esse quadro. Foi até Brasília em busca de apoio 
dos constituintes para aprovação de emenda que 
permitisse a vinculação de receitas para a pesqui-
sa científica. “Florestan Fernandes, que apresen-
tou a emenda aditiva ao projeto de Constituição, 
teve papel decisivo, mas ele contou também com 
o apoio político de Fernando Henrique Cardoso 
e a ajuda de José Serra, que tratou dos aspectos 
econômicos da emenda”, lembra Lafer. “Os três 
tinham experiência própria na FAPESP e sabiam 
da importância da Fundação.”

A emenda foi apresentada em janeiro de 1988 
e Fernandes justificou assim a necessidade da 
medida: “Vários estados descobriram que de-
viam ampliar o esforço feito pelo governo da 
União nessa esfera e criaram entidades públi-
cas de fomento ao ensino e à pesquisa científica 
e tecnológica das quais hoje nos orgulhamos. 
O exemplo mais antigo é o de São Paulo, com a 
FAPESP [...]”. Para Tavares, a emenda foi funda-
mental ao estabelecer uma exceção ao artigo 167, 
que proíbe a vinculação de receita de impostos 
a órgão, fundo ou despesa, o que compromete-
ria os repasses estaduais para instituições como 
agências estaduais de fomento à ciência.

Na avaliação de Lafer, o dispositivo constitucio-
nal provou-se essencial para o desenvolvimento 
da pesquisa científica no país. “A segurança dessas 
receitas permitiu à FAPESP financiar pesquisas te-
máticas mais abrangentes, de prazos mais longos.” 
O ex-presidente do Conselho Superior da funda-
ção (2007-2015) também ressalta que a medida 
contribuiu para o desenvolvimento de agências 
de fomento à pesquisa em diversos estados. No 
caso de São Paulo, tornar efetiva a possibilidade 
aberta pelo artigo 218 da Constituição Federal, 
exigiu a segurança jurídica de sua constituciona-
lização no plano estadual. Foi assim que a emenda 
proposta pelo deputado Aloysio Nunes Ferreira 
se transformou no artigo 271 da Constituição do 
Estado de São Paulo que, em 1989, aumentou de 
0,5% para 1% a parcela da receita orçamentária 
destinada à FAPESP. n Fábio Sasaki
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entrevista

e
m 1977, ao entrar na Faculdade de Medicina da Universida-
de Federal do Pará, Pedro Vasconcelos planejava se tornar 
cirurgião cardíaco, mas desistiu ao assistir a uma cirurgia 
e concluir que não conseguiria fazer nada parecido. No 
quarto ano do curso, começou um estágio em virologia no 

Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão vinculado ao Ministério da 
Saúde e um dos mais importantes centros de estudos de doenças 
tropicais no país, e não saiu mais dessa área. Iniciou suas pesquisas 
sob a orientação da virologista Amélia Paes de Andrade Travassos 
da Rosa (1937-2017), que, duas décadas mais tarde, voltaria a super-
visioná-lo no pós-doutorado na Divisão Médica da Universidade do 
Texas (UTMB), Estados Unidos. Contratado pelo IEC em 1983, logo 
após se formar médico, ajudou a diagnosticar os primeiros casos de 
dengue no Brasil, ocorridos em Boa Vista, Roraima, e se especiali-
zou no estudo dos arbovírus, os vírus transmitidos por insetos, co-
mo os da febre amarela e da febre zika. Nesta entrevista, concedida 
em agosto, ele afirma que as duas doenças voltarão a assustar o país.

Em 2015, seu grupo de pesquisa no IEC isolou o vírus zika do cé-
rebro de um bebê com microcefalia, filho de uma mulher do Ceará 

Pedro Fernando da Costa Vasconcelos

A volta da

febre amarela 
e da zika
Descobridor de mais de 100 espécies de 

vírus na Amazônia, médico paraense  

diz que é questão de tempo ocorrerem 

novos surtos das duas doenças

ricardo Zorzetto e Carlos Fioravanti 

retrAto Léo ramos Chaves

idade 61 anos

espeCialidade 
Virologia

Formação Graduação 
em medicina pela 
Universidade Federal 
do Pará (1982), 
especialização em 
medicina tropical 
pela Universidade 
de São Paulo (1987) 
e doutorado pela 
Universidade Federal  
da Bahia (1999)

instituição Instituto 
evandro Chagas

produção 
CientíFiCa Cerca 
de 280 artigos 
científicos, 62 capítulos 
de livros e 6 livros 
publicados. orientou 
32 dissertações de 
mestrado e 21 teses  
de doutorado
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Pedro Vasconcelos, 
em São Paulo, onde 
participou, em 
agosto, de evento 
sobre gestão e 
tecnologia em saúde 
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de vírus muito alta no sangue, nos rins, 
no coração e no baço das pessoas que 
morrem. Estima-se que ocorra um caso 
de doença viscerotrópica aguda a cada 
500 mil a 1 milhão de pessoas vacinadas.

Como está seu trabalho sobre febre 
amarela?
Com uma aluna de doutorado, Milene 
Silveira Ferreira, estou concluindo um 
estudo sobre a evolução da doença em 
macacos do gênero Saimiri, o mico-de-
-cheiro, para entender por que um pa-
ciente que está bem de repente piora e 
morre. Fizemos uma infecção intradér-
mica nos macacos, simulando a picada do 
mosquito, e vimos que as células dendrí-
ticas recepcionam o vírus e o levam até o 
linfonodo [gânglio que participa da defesa 
do organismo contra agentes causadores 
de doenças] mais próximo. Lá, o vírus é 
apresentado aos linfócitos T CD4 e se 
replica dentro deles, fazendo-os se rom-
per e liberar milhares de cópias do vírus. 
Essas cópias caem no sistema linfático e 
na circulação sanguínea. É a viremia, que 
coincide com o período febril e ocorre nos 
primeiros cinco dias. Depois, o vírus vai 

para órgãos-alvo. O principal é o fígado, 
mas o baço, o coração e os rins também 
são afetados. No rim, ocorre necrose tu-
bular aguda, que leva à diminuição ou 
mesmo à parada de urinar. No coração, 
há morte das células musculares, o que, 
talvez, seja responsável por mortes sú-
bitas na fase tardia da doença. No fíga-
do, ocorre morte das células de Kupffer, 
que protegem contra microrganismos, e 
dos hepatócitos, responsáveis pela maior 
parte das funções do fígado. A lesão nos 
macacos parece mais com a das hepati-
tes fulminantes. É mais disseminada do 
que a lesão observada nos casos de febre 
amarela em seres humanos. 

O que aconteceu com os macacos de seu 
experimento?
Morreu apenas um dos 10 infectados. 
Estamos investigando 30 marcadores do 
sistema imune, entre células, citocinas 
e quimiocinas [moléculas que ativam 
as células de defesa], para identificar 
algo que sinalize se o animal evoluirá 
para a morte ou a recuperação. A viremia 
segue alta até o quinto dia e depois cai 
drasticamente. No sexto dia, as lesões 
hepáticas são muito intensas, quando, 
paradoxalmente, diminui a concentra-
ção de vírus no sangue e os anticorpos 
começam a aparecer. O agravamento das 
lesões provavelmente ocorre por ação 
das células de defesa e a liberação de 
citocinas e quimiocinas. Isso acontece  
também nas pessoas que desenvolvem 
a forma grave e morrem entre o sétimo e 
o décimo dia. Nesses animais, não vimos 
lesões no cérebro, relativamente comuns 
em seres humanos. O que observamos na 
análise dos tecidos é conhecido desde o 
final do século XIX, mas há muita infor-
mação nova sobre a parte imunológica. 
Não se conhecia, por exemplo, o com-
prometimento do endotélio vascular do 
fígado, que é muito intenso e pode estar 
vinculado à ativação de citocinas e qui-
miocinas. Também era desconhecido o 
envolvimento das células dos dutos bi-
liares, que expressam antígenos virais. 
Esse fenômeno é bem claro na dengue e 
na zika. Em dois artigos publicados re-
centemente, mostramos que, nas crian-
ças com microcefalia que morreram, a 
morte das células do sistema nervoso 
ativa citocinas e um conjunto de pro-
teínas chamado inflamassomo. Vimos 
que o inflamassomo induz destruição 
intensa nas áreas infectadas do cérebro. 

infectada na gestação. Com base nesse 
trabalho, o Ministério da Saúde emitiu 
um comunicado estabelecendo uma as-
sociação entre a infecção por zika e a 
microcefalia. No ano seguinte, a epide-
mia tomou as Américas e Vasconcelos 
representou o Brasil no comitê de emer-
gência da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) que acompanhava o assunto.

Nascido em Monte Alegre, a 600 qui-
lômetros de Belém, Vasconcelos tem 61 
anos e é casado com Helena Baldez, com 
quem tem três filhos: Pedro, procurador 
autárquico do Estado; Beatriz, fisiotera-
peuta; e Barbara, médica.

Em quase quatro décadas, Vasconcelos 
participou da identificação e descrição 
de mais de 100 espécies de vírus. Dire-
tor do IEC desde 2014, ele integrou um 
grupo de pesquisa que esclareceu a ação 
do vírus da febre amarela em macacos, 
facilitando a compreensão dos fenôme-
nos verificados em pessoas acometidas 
por essa doença ainda sem tratamento.

A febre amarela vai voltar?
É provável, principalmente em São Pau-
lo, no Rio de Janeiro e no Paraná, por 
causa da dispersão do vírus nesses esta-
dos. Mesmo no inverno, houve relatos de 
mortes de macacos por febre amarela no 
litoral paulista, sinal de que o vírus con-
tinua se espalhando. A vacinação ficou 
aquém do esperado em parte desses es-
tados, que antes não eram área de ocor-
rência da febre amarela silvestre. Agora 
o país inteiro está recebendo a vacina, 
até no Nordeste, onde a vacinação não 
era obrigatória.

Todos no país deveriam ser vacinados?
A vacinação deve ser feita com cautela, 
mas, a meu ver, tem de vacinar o país 
inteiro. Defendo isso desde os episódios 
em Minas Gerais nos anos 1990. Esta-
va programado para se universalizar a 
vacinação por volta do ano 2000. Era 
o desejo do comitê técnico assessor do 
Programa Nacional de Imunizações e 
do então ministro da Saúde, José Serra, 
mas ocorreram os dois primeiros casos 
fatais de doença viscerotrópica aguda 
como reação à vacina, que pararam a 
vacinação. Até então a vacina contra a 
febre amarela era imaculada, ninguém 
achava nada contra ela. A doença visce-
rotrópica é igual à febre amarela natural-
mente adquirida. A diferença é que, no 
primeiro caso, vemos uma quantidade 
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Como explicar a volta do sarampo e ou-
tras doenças que estavam controladas?
A dificuldade de controlar as epidemias 
de doenças antigas, como sarampo ou 
dengue, ou evitar a introdução no país 
de vírus originários de outros locais, ca-
so do chikungunya e do zika, tem várias 
causas. Uma é a movimentação cada vez 
mais intensa e rápida de pessoas de um 
lado para outro do planeta. Esse é um 
poderoso mecanismo de disseminação de 
doenças, que não se consegue impedir. 
No Brasil, onde a estrutura de saúde e do 
sistema de vigilância é ainda falha e pas-
siva, é quase impossível. Uma dificuldade 
adicional é o baixo nível educacional da 
população, que facilita a disseminação 
de doenças porque as pessoas evitam 
buscar o atendimento de saúde, o que 
poderia levar à identificação precoce de 
casos. Um exemplo disso foi a epidemia 
de chikungunya. Todo mundo sabia que 
ia chegar e, quando apareceu, o país não 
teve eficiência nem rapidez para con-
trolar os dois surtos, que começaram 
simultaneamente na Bahia e no Amapá. 

Por que não houve rapidez?
Vejo uma desarticulação entre os pode-
res públicos federais, estaduais e mu-
nicipais. O Sistema Único de Saúde, o 
SUS, é um dos mais bem organizados do 
mundo, mas teria de suprir essas defi-
ciências, crônicas na maioria dos esta-
dos. São Paulo tem um sistema de saúde 
mais organizado. Na Amazônia, os esta-
dos enfrentam dificuldade por causa das 
distâncias e da falta de infraestrutura. 
Pará e Amazonas são enormes, somam 

cerca de 30% do território brasileiro, 
com áreas às quais só se chega de heli-
cóptero, avião ou barco. É difícil fazer 
vigilância e vacinação nesses estados. 
Além disso, as equipes dos órgãos públi-
cos de saúde estão bastante reduzidas. 
No Instituto Evandro Chagas, o último 
concurso para contratação de pessoal foi 
em 2010, quando estávamos para entrar 
em colapso por falta de funcionários, e 
hoje muita gente já está com tempo de 
trabalho para se aposentar. 

Seu grupo foi o primeiro a isolar o vírus 
zika na epidemia recente. Como foi?
Isolamos primeiro, mas Gúbio Campos, 
professor da Universidade Federal da 
Bahia, usando biologia molecular, foi o 
primeiro a descrever afirmando que era o 
zika o responsável pelos casos de doença 
febril naquele estado. Estávamos inves-
tigando essa possibilidade por conta de 
casos ocorridos no Rio Grande do Norte. 
No final de fevereiro de 2015, o professor 
Kleber Luz, infectologista da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, 
me ligou, descrevendo casos estranhos 
por lá, que não achavam que poderia ser 
dengue, e perguntando se poderia mandar 
amostras para examinar em Belém. Man-
daram e não era dengue. Também não era 
chikungunya, que estava igualmente em 
circulação. Ele suspeitou que poderia ser 
zika, mas estávamos sem reagentes para 
fazer os testes. Gúbio tinha chegado do 
doutorado na Argentina e tinha reagen-
te para um monte de vírus. No início de 
abril, divulgou o resultado. Foram duas 
semanas de diferença. Depois que chega-

ram os reagentes para nós, o Ministério da 
Saúde perguntou se tínhamos capacidade 
de testar e respondi: “Agora temos”. Em 
duas semanas, isolamos o vírus de um 
paciente da Paraíba e cedemos a outros 
grupos. Como somos um laboratório de 
referência nacional e colaboramos com 
a Organização Pan-americana da Saú-
de, a Opas, e a Organização Mundial da 
Saúde, a OMS, mandamos amostras para 
a Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz] no 
Rio e em Minas, para a UFMG [Univer-
sidade Federal de Minas Gerais], para a 
USP [Universidade de São Paulo], pa-
ra Cingapura, Austrália, Coreia do Sul e 
Estados Unidos. Saíram trabalhos belís-
simos. Depois, isolamos também de um 
bebê do Ceará, que nos permitiu mostrar, 
pela primeira vez, a ligação entre a micro-
cefalia e as lesões cerebrais causadas pelo 
vírus, no fim de novembro de 2015. Com 
base nesse trabalho, o ministério divulgou 
uma nota afirmando a associação entre 
zika e microcefalia. Foi antes do estudo 
publicado no New England Journal of Me-
dicine, em que uma equipe da Eslovênia 
analisou o material de um bebê, filho de 
uma mulher que engravidou durante as 
férias em Natal, Rio Grande do Norte, e 
fez um aborto cirúrgico no oitavo mês de 
gestação, permitido naquele país no caso 
de microcefalia. 

Contestaram a conclusão de que o vírus 
da zika poderia causar microcefalia?
Houve quem dissesse que a causa da mi-
crocefalia era o uso de vacina vencida, 
inseticida e outras coisas que não foram 
comprovadas. Em fins de outubro daque-
le ano, o ministério reuniu em um hotel 
em Brasília os principais atores envol-
vidos nessa investigação. Eram clínicos 
de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do 
Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e ou-
tros estados. Buscava-se chegar a uma 
conclusão para agir. A cada dia aumen-
tava o número de casos e não havia uma 
conclusão sobre as causas. Eu disse: “Se 
me derem material clínico bom e bem 
conservado, rapidamente darei o diag-
nóstico”. Estava lá a Fernanda Montene-
gro de Carvalho Araújo, virologista do 
Laboratório Central de Saúde Pública 
do Ceará, que me disse que mandaria o 
material. Ela enviou amostras coletadas 
desse bebê em 18 de novembro. Havia si-
do feita a necropsia e tínhamos material 
de cérebro, baço, rim, coração, pulmão e 
sangue do cordão umbilical. Fizemos a 
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Fila para vacinação contra febre amarela na cidade de São Paulo em janeiro de 2018
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amplificação do material viral de todos 
os tecidos, a análise patológica e cultiva-
mos o vírus. A mãe dessa criança tinha 
tido o que parecia ser dengue ou alergia 
por volta da oitava semana de gravidez. 
Ela entrou em trabalho de parto e, como 
a criança não nascia, foi feita uma cesa-
riana. O bebê tinha uma série de mal-
formações e morreu logo após nascer. 
Fizemos os testes e deu positivo para 
zika. Tinha vírus em todos os órgãos. 
Fizemos um relatório em 28 de novem-
bro, e o Ministério da Saúde e a Opas o 
publicaram em 1º de dezembro de 2015.

Por que o zika atingiu principalmente 
mulheres pobres do Nordeste?
Há uma série de fatores. O Nordeste 
sempre foi a região com maior número 
de casos notificados de dengue, salvo 
quando ocorrem epidemias em estados 
mais populosos, como Minas, Rio ou São 
Paulo. Esse fato está associado à maior 
infestação por mosquito. Se tem mais 
mosquito, tem mais criadouro. Um ví-
rus que entra ali se multiplica de forma 
exponencial, o que pode ter acontecido 
com o zika. O vírus está onde tem mais 
mosquito, que é a periferia, por falta de 
saneamento básico. O que me surpreen-
de é que temos basicamente as mesmas 
condições de falta de saneamento na 
periferia das grandes cidades em ou-
tras regiões em que houve menos casos. 
Com o virologista Maurício Nogueira, 
da Famerp [Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto, interior paulista], 
participei da avaliação de um estudo de 
acompanhamento populacional em São 
José do Rio Preto, onde quase não houve 

microcefalia. A pediatra Consuelo Oli-
veira, pesquisadora do IEC, acompanha 
dois casos de microcefalia em Belém, on-
de mais de 150 mulheres se infectaram 
com zika durante a gravidez e seus bebês 
nasceram sem microcefalia, embora es-
tejam emergindo outras deficiências, co-
mo problemas de aprendizado e surdez. 

A assistência às crianças que nasceram 
com microcefalia decorrente de zika é 
hoje um problema?
Não há dúvida de que o país não deu 
todo o suporte que deveria. Fez muito 
no início, foi importante a decisão da 
então presidente Dilma Rousseff de li-
berar dinheiro e criar o fundo de emer-
gência para apoiar as pesquisas. Ricardo 
Barros, que era deputado antes de virar 
ministro da Saúde, aprovou uma emenda 
parlamentar de R$ 500 milhões para o 
combate à zika, mas o dinheiro acabou. 
As crianças necessitarão de suporte por 
toda a vida. Precisam de fisioterapia, te-
rapia ocupacional, fonoaudiologia, assis-
tência médica de neurologia, pediatria e 
de outras especialidades. Vi documentá-
rios muito tristes mostrando que existe 
ainda uma desestruturação dessas fa-
mílias. Muitos homens abandonaram as 
mulheres e os filhos doentes. Essas pes-
soas precisam de apoio governamental, 
principalmente do governo local.

Como está a vacina contra zika?
Meu compromisso com o então ministro 
da Saúde, Marcelo Castro, era desenvol-
ver a vacina, mas não participar de en-
saios clínicos, que não é minha praia. Em 
dezembro de 2015, Castro e depois José 

Agenor Álvares Silva, à época secretário-
-executivo, perguntaram se tínhamos ca-
pacidade para produzir uma vacina em 
nosso instituto. “Temos”, respondi. “En-
tão, você topa coordenar?”, perguntaram. 
Disse que sim, desde que nos associásse-
mos a uma instituição europeia ou ameri-
cana, para ter celeridade na produção da 
vacina. Nenhuma instituição no Brasil te-
ria condições de fazer rapidamente. Com 
uma instituição americana, poderíamos 
conseguir em um ano. Na verdade, fize-
mos em menos de um ano. No encontro 
de que participava em Manaus quando 
recebi essa consulta do ministério, havia 
gente da UTMB [Divisão Médica da Uni-
versidade do Texas], dos NIH [Institutos 
Nacionais de Saúde] e dos CDCs [Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças]. 
Conversei com Robert Tesh (ver Pesquisa 
FAPESP nº 257), virologista da UTMB, 
onde eu havia feito um pós-doc. Na época 
ele era pesquisador visitante especial no 
Brasil, trazido pelo governo federal. Per-
guntei se a Universidade do Texas teria 
interesse e ele respondeu que sim e que 
havia dois pesquisadores que poderiam 
se interessar: Scott Weaver, que estava no 
evento de Manaus, e Pei-Yong Shi. Scott 
disse que tinha muitos compromissos e 
achou que Pei-Yong era mais indicado. 
Conversei com o chinês e planejamos 
uma visita técnica ao Texas, que ocorreu 
em janeiro de 2016. Com Daniele Medei-
ros e Bruno Tardelli, do IEC, definimos o 
termo de cooperação com dois servidores 
do Ministério da Saúde. Em fevereiro, o 
ministro assinou e depois foi feita a trans-
ferência de recursos, via Opas, do Brasil 
para a UTMB. Bruno e Daniele ficaram 
lá um ano e meio para desenvolver uma 
vacina. Começamos os estudos no final de 
abril e em outubro já tínhamos os resul-
tados iniciais dos vírus quiméricos, que 
seriam os candidatos mais fortes para a 
produção da vacina. O trabalho foi pu-
blicado na Nature Medicine, em janeiro 
de 2017. Depois fizemos outros experi-
mentos, publicados na Cell e na Nature 
Communications, mostrando a proteção 
de fêmeas prenhes de camundongos. Fi-
nalmente neste ano publicamos na Cell 
Host & Microbe um quarto artigo. Nele, 
mostramos que uma vacina alternativa, 
administrada a fêmeas prenhes de ca-
mundongo, foi capaz de proteger os fetos 
das lesões causadas pelo zika. Fechamos 
nossa parte e passamos os protótipos pa-
ra a Fiocruz. Houve um acordo entre a 

Imagem de microscopia eletrônica colorida artificialmente mostra cópias do vírus zika (em azul)
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vírus ser trazido por um paciente em fase 
virêmica para uma região com maruim, 
iniciar uma transmissão local e aí explo-
dir. Experimentalmente, sabemos que 
o oropouche pode infectar o mosquito 
Aedes aegypti. É possível que, no futu-
ro, ocorra a urbanização desse vírus por 
vetores clássicos, como Aedes aegypti e 
A. albopictus, e não por Culicoides. Além 
do oropouche, o mayaro, que é transmi-
tido pelo mosquito Haemagogus jan-
thinomys, transmissor da febre amarela 
silvestre, tem causado surtos em áreas 
recém-desmatadas. Com exceção desses 
dois vírus, no entanto, a dispersão dos 
vírus amazônicos é limitada. Os vírus 
associados a epidemias geralmente são 
exóticos, como o da febre amarela, que 
veio da África, e, mais recentemente, o da 
dengue, o chikungunya e o zika, também 
originários de lá e carregados de um lado 
para outro por pessoas infectadas que 
viajam de avião. Recentemente houve a 
introdução no país do vírus do Nilo Oci-
dental. Em 2015, descrevemos um caso 
humano de encefalite causada por esse 
vírus no Piauí e depois isolamos o vírus 
de equinos com encefalite no Espírito 
Santo. Particularmente, acho que o po-
tencial maior do vírus do Nilo Ocidental 
é causar uma doença veterinária. Tem 
ainda o vírus da encefalite Saint Louis, 
que ocorre em toda a América do Nor-
te e do Sul e nas décadas de 1920 e 1930 
causou mortes por encefalite durante 
uma epidemia na cidade de Saint Louis, 
em Missouri, Estados Unidos. Fizemos 
estudos genéticos e vimos que seu po-
tencial de causar doença grave é imen-
so. No Brasil, não temos descrição de 
encefalite humana por esse vírus, mas a 
vigilância é deficiente, em comparação 
com a dos Estados Unidos e a do Cana-
dá. Na Famerp, Maurício Nogueira des-
creveu casos de meningite causada pelo 
vírus da encefalite Saint Louis durante 
a epidemia de dengue. Os vírus exóticos 
têm gerado problemas muito mais gra-
ves do que os amazônicos, mas eu não 
acho que esses sejam menos agressivos. 
Entender como esses vírus agem e se 
distribuem no ecossistema amazônico 
são nossas prioridades. Somente o IEC 
tem amostras desses vírus e as condições 
para desenvolver estudos em ambien-
tes naturais para entender os ciclos de 
transmissão e para realizar testes com 
animais em laboratório para conhecer 
como causam doença. n

Fiocruz, o ministério e a UTMB para que 
o repasse de tecnologia de produção da 
vacina fosse oficializado. Nossa expecta-
tiva era de que os experimentos clínicos 
iniciassem em 2018, mas não começaram. 
O desenvolvimento custou o correspon-
dente na época a uns R$ 10 milhões. A 
estimativa para ensaios clínicos e pro-
dução dos primeiros lotes é entre R$ 80 
milhões e R$ 120 milhões.

 
O país tem dinheiro e capacidade para 
fazer essa vacina?
O ministério tem garantido os recursos. 
Já foram repassados US$ 2 milhões re-
ferentes à primeira parcela para contra-
tação de uma empresa capaz de seguir o 
protocolo de boas práticas de produção, 
exigido para produtos de uso humano. Es-
tava em negociação um repasse em torno 
de R$ 20 milhões para iniciar a produção 
dos lotes. Há outros compostos candida-
tos a vacina em desenvolvimento, como 
uma vacina de DNA, mas a resposta não 
foi a esperada. A nossa parece ter uma 
melhor resposta, embora apresente maior 
risco de causar problema em gestante. 
Sempre dissemos que a vacina não é pa-
ra gestante. É para ser aplicada antes da 
idade fértil, em crianças com menos de 
12 anos. Não tenho dúvida de que a zika 
voltará a causar epidemia. Como há ape-
nas um sorotipo de zika, a expectativa é 
de que ocorra outro episódio entre cin-
co e 10 anos. Já se passaram dois desde 
o primeiro surto. Certamente o impacto 
não vai ser igual ao anterior, mas podem 
ocorrer muitos problemas, principalmen-
te se houver uma epidemia em áreas me-
nos afetadas no Nordeste ou em outras 
regiões. É uma questão de tempo.

A Amazônia é o maior reservatório na-
tural de vírus do Brasil? 
Não tenho dúvida, e poucas pessoas sa-
bem, de que a Amazônia é o maior re-
servatório do mundo de arbovírus, os 
vírus transmitidos por insetos hemató-
fagos [que se alimentam de sangue]. Há 
abundância de artrópodes hematófagos, 
que funcionam como vetores, e de hos-
pedeiros intermediários, principalmente 
mamíferos e aves, que podem servir de 
hospedeiros primários para esses vírus. 
No Evandro Chagas, já isolamos e ca-
racterizamos 220 arbovírus da Amazô-
nia. Uma de nossas linhas de pesquisa 
é estudar a infecção por esses vírus de 
forma experimental em roedores para 

saber quais representariam risco de cau-
sar doenças em seres humanos. Os vírus 
amazônicos encontram-se em equilíbrio 
com o ambiente e o risco de se espalha-
rem é pequeno, mas o desmatamento e 
outras ações humanas sobre o ecossiste-
ma podem facilitar a dispersão dos vírus 
para áreas habitadas e a transmissão para 
humanos. O ideal é não mexer. 

Quais arbovírus já foram reconheci-
dos como potencialmente perigosos às 
pessoas?
Dois vírus com potencial grande de cau-
sar doença em humanos são o mayaro e 
o oropouche. Quando há desmatamento 
e as pessoas formam vilas na floresta, 
geralmente ocorrem surtos e epidemias, 
principalmente de oropouche. Uma cole-
ga, Raimunda do Socorro Azevedo, está 
consolidando dados que mostram um 
surto silencioso na Região Metropolitana 
de Belém, mascarado por epidemias de 
dengue, zika e chikungunya. O transmis-
sor do oropouche é o inseto Culicoides 
paraensis, conhecido como maruim, que 
tem sido encontrado na Bahia e aqui no 
Sul, embora não infectado. O perigo é o 

mayaro  
e oropouche 
são os dois 
vírus da 
Amazônia  
com maior 
risco para  
os seres 
humanos
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Criado em 1936, Instituto Evandro Chagas é  

referência internacional no estudo de doenças infecciosas 

e parasitárias e investiga problemas ambientais

A
s chuvas intensas e contínuas 
de fevereiro deste ano, um dos 
meses de maior pluviosidade na 
Amazônia, atingiram as instala-

ções da Alunorte, refinaria de alumínio do 
grupo norueguês Norsk Hydro instalada 
no município de Barcarena, no Pará. A 
precipitação incessante inundou áreas da 
empresa e a água acumulada foi em parte 
escoada por dutos clandestinos para uma 
região de mata onde nascem igarapés que 
banham duas comunidades vizinhas, Vila 
Nova e Bom Futuro, atingindo a água de 
poços usada para o consumo humano. 
Alertados pela população, o Ministério 
Público do Estado e o Ministério Público 
Federal acionaram pesquisadores do Ins-
tituto Evandro Chagas (IEC) para avalia-
rem o impacto ambiental e os potenciais 
riscos à saúde humana.

A água coletada de ruas, igarapés, po-
ços e do pátio da empresa continha ní-
veis de alumínio e outros metais bem 
superiores aos aceitáveis e era altamente 
alcalina, indicativos de extravasamento 
de efluentes para o ambiente, segundo o 

mEdICIna tropICal

Um centro que zela pela 

saúde na Amazônia

relatório técnico que reporta as análises 
feitas pela equipe do químico Marcelo 
de Oliveira Lima, da Seção de Meio Am-
biente (Samam) do IEC. No documento, 
os pesquisadores recomendaram a distri-
buição de água potável para a população 
da área afetada e o monitoramento da 
água da região enquanto durassem as 
chuvas. A Alunorte contratou uma em-
presa independente para realizar novas 
análises e questionou os resultados do 
IEC, embora tenha reconhecido mais 
tarde, em entrevista à imprensa, o uso de 
dutos clandestinos para eliminar rejeitos 
e efluentes sem tratamento no ambiente.

O acidente ambiental do início do ano 
é apenas o mais recente investigado pela 
Samam. Criada em 1992 por iniciativa 
da virologista Elisabeth de Oliveira San-
tos, essa é a área científica mais jovem 
das oito que integram o instituto, o mais 
importante centro de pesquisa e trata-
mento de doenças tropicais e de saúde 
ambiental da Amazônia. 

Em duas décadas e meia, as equipes da 
Samam estudaram os efeitos da exposi-

Ricardo Zorzetto, de ananindeua
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ção ao mercúrio usado na mineração e ao 
encontrado naturalmente no ambiente 
sobre a saúde de ribeirinhos e indígenas, 
além de agentes infecciosos transmitidos 
pela água. Seus pesquisadores atuam no 
programa de monitoramento de agro-
tóxicos do Ministério da Saúde e anali-
sam a água das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. Em 2008, eles avalia-
ram um acidente em Barcarena e desco-
briram que a empresa francesa Imerys, 
produtora de caulim, minério rico em 
alumínio usado no branqueamento do 
papel, lançava efluentes sem tratamen-
to nos igarapés da região, tornando as 
águas ácidas e sem vida. “A água de al-
guns igarapés, de tão limpa, parecia a de 
uma piscina, diferente das águas ricas em 
sedimentos dessa parte da Amazônia”, 
lembra o engenheiro químico Bruno Car-
neiro, vice-chefe da Samam.

Essa seção foi uma das primeiras a 
se instalar nos prédios do IEC em Ana-
nindeua, município vizinho a Belém. É 
nesse campus de 70 hectares que hoje 
funcionam quase 30 laboratórios de sete 

VErsão atualIzada Em 11/02/2019
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das oito seções de pesquisa do instituto, 
além dos setores de atendimento mé-
dico, onde são realizadas quase 25 mil 
análises clínicas e 4,7 mil diagnósticos de 
doenças tropicais por ano. À margem da 
rodovia BR-316, que liga Belém a Maceió, 
capital alagoana, esse complexo também 
abriga as atividades de ensino: um cur-
so técnico em análises clínicas e os três 
cursos de pós-graduação – o mestrado 
em epidemiologia e vigilância em saúde 
e o mestrado e o doutorado em virologia. 
Apenas a Seção de Hepatites fica na sede 
original do IEC, o casarão do número 
492 da avenida Almirante Barroso, em 
Belém, a 15 km de Ananindeua.

Foi nesse casarão que o médico e pes-
quisador carioca Evandro Chagas (1905-
1940), então com 31 anos, instalou em 
1936 o primeiro centro brasileiro de pes-
quisa em saúde da Amazônia: o Institu-
to de Patologia Experimental do Norte 
(Ipen). Dois anos antes, outro médico 
carioca, Henrique de Azevedo Penna, 
havia identificado os primeiros casos de 
leishmaniose visceral originários do Bra-
sil. Com apoio da Fundação Rockefeller, 
dos Estados Unidos, Penna trabalhava 
na Bahia investigando casos de febre 
amarela e analisou 47 mil lâminas con-
tendo amostras de fígado. Em 41 delas, 
negativas para o vírus da febre amarela, 
encontrou o parasita causador da leish-
maniose visceral, ou calazar, à época com 
transmissão restrita à Índia e ao Medi-
terrâneo. Os casos se concentravam nas 
regiões Nordeste e Norte, relatou Penna 
em novembro de 1934 na revista cientí-
fica Brasil Médico. Então diretor do Ins-
tituto Oswaldo Cruz, no Rio, o médico 
Carlos Chagas (1879-1934), descobridor 
da doença que leva seu nome, organizou 
uma comissão para investigar os casos de 
leishmaniose no país. O trabalho ficou a 
cargo de seu filho mais velho, Evandro 
(ver Pesquisa FAPESP nº 120).

A partir de 1936, Evandro Chagas per-
correu o Nordeste para investigar casos 
da doença e, sem sucesso, tentar con-
vencer as autoridades locais a instalar 
um laboratório para o estudo da leish-

Casarão na 
avenida almirante 
Barroso, em 
Belém, primeira 
sede do instituto
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maniose visceral. Essa forma da doença 
é causada por um parasita unicelular, o 
protozoário Leishmania infantum cha-
gasi, que se aloja nas células de defesa 
do organismo e danifica o baço, o fígado 
e a medula óssea. Se não tratada, leva à 
morte na maioria dos casos. “No Ma-
ranhão, Evandro Chagas se preparava 
para retornar ao Rio, quando, em uma 
despedida organizada por autoridades 
locais, conheceu um médico paraense 
que o convenceu a ir a Belém”, contou 
o virologista Pedro Vasconcelos, atual 
diretor do IEC, à Pesquisa FAPESP (ver 
entrevista na página 28).

A comissão de investigação da leish-
maniose visceral inicialmente se instalou 
a quase 100 km a oeste de Belém, na área 
rural de Abaetetuba, onde haviam sido 
obtidas amostras analisadas por Pen-
na. Em artigo publicado em outubro de 
1936 na revista Science, Evandro Chagas 
relatou que os casos brasileiros eram si-
milares aos da Ásia e que a maior parte 
(70%) dos afetados eram crianças de até 
10 anos. “Ao conhecer Chagas, o gover-
nador paraense José da Gama Malcher 
entusiasmou-se e criou o instituto, in-
clusive, provendo suporte financeiro e 
técnico para sua instalação”, completou 
Vasconcelos.

Uma lei estadual de 11 de novembro de 
1936 criou o Ipen, para o qual Evandro 
Chagas atraiu jovens médicos e farma-
cologistas da Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará (atual Universidade 
Federal do Pará). O objetivo era estudar 
a frequência e a distribuição da leishma-
niose visceral na Amazônia e identificar 
os transmissores do parasita – o médico e 
entomologista Octávio Mangabeira Filho 
(1912-1963) descreveu 40 das quase 400 
espécies brasileiras de flebotomíneos, 
insetos que transmitem o protozoário da 
leishmaniose ao se alimentar de sangue. 
Chagas decidiu investigar outras doenças 
frequentes na Amazônia. 

Em 1940, o instituto participou de uma 
campanha contra a malária no Nordeste, 
instalando um laboratório para diagnos-
ticar a doença e identificar seu transmis-

sor, o mosquito Anopheles gambiae. Um 
dos envolvidos foi o entomologista nor-
te-americano Otis Causey. Em seguida, 
a pedido do então Ministério da Educa-
ção e Saúde, que buscava dar suporte ao 
plano de Getúlio Vargas de aumentar a 
integração das regiões Norte e Centro-
-Oeste ao restante do país, os pesquisa-
dores do Ipen iniciaram expedições de 
campo para identificar a ocorrência de 
malária no Pará e no Amazonas. Em no-
vembro de 1940, aos 35 anos, o médico 
carioca morreu em um acidente aéreo a 
caminho de São Paulo. Para homenageá-
-lo, o governador do Pará acrescentou o 
nome de Evandro Chagas ao Ipen.

Com a morte de seu idealizador, o 
instituto perdeu alguns pesquisadores 
em um período de crise financeira. Em 
1942, passou para a administração fe-
deral, integrando o Serviço Especial de 
Saúde Pública (Sesp) – a partir de 2000, 
o IEC ficaria subordinado diretamente 
ao Ministério da Saúde. Resultado de 
um acordo entre os governos brasileiro 
e norte-americano, o Sesp tinha a fun-
ção de sanear “as regiões produtoras de 
matérias-primas estratégicas aos inte-
resses militares dos Estados Unidos, co-
mo a borracha da região amazônica e o 
minério de ferro e mica do Vale do Rio 

lâminas da Coleção 
de Flebotomíneos 
do laboratório de 
leishmaniose do IEC

Evandro Chagas (ao 
microscópio), acompanhado 
(a partir da esq.) por 
Gladstone deane, Felipe 
nery Guimarães, Bichat 
rodrigues e leônidas deane

1
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O instituto tem 
cerca de 100 
pesquisadores e 
500 técnicos  
e servidores. 
Seu orçamento 
anual é de  
R$ 110 milhões

3

Doce”, relatam os pesquisadores Rogé-
rio Renovato e Maria Helena Bagnato 
em 2010 na revista Educar em Revista. 
A agência também promovia assistência 
médica aos trabalhadores e treinamento 
de profissionais da saúde.

Um reforço importante surgiu em 
1954. Depois de avaliar capitais brasi-
leiras e de países da América Latina, a 
Fundação Rockefeller apoiou a criação 
em Belém de um centro para estudos em 
virologia. A Rockefeller mandou para co-
ordenar os estudos sobre arbovírus Otis 
Causey, assistido por sua mulher, Calista 
Causey, como voluntária, e, em seguida, 
por Robert Shope (1929-2004), Amélia 
Travassos da Rosa (1937-2017) e Fran-
cisco de Paula Pinheiro. Instalado no 
IEC, o centro originou o que se tornaria 
a atual Seção de Arbovirologia e Febres 
Hemorrágicas, que investiga os vírus 
transmitidos por insetos, como o da fe-
bre amarela, dengue, zika e chikungunya. 
Em pouco mais de seis décadas, foram 
isoladas e classificadas 220 espécies de 
vírus na Amazônia – delas, pelo menos 
110 eram desconhecidas pela ciência e 
36 causam doenças em seres humanos.

Na Seção de Arbovirologia e Febres 
Hemorrágicas, responsável por 
boa parte dos cerca de 80 artigos 

científicos publicados nos últimos dois 
anos pelos pesquisadores do IEC, estão 
instalados dois laboratórios de biossegu-
rança de nível 3, um abaixo do patamar 
mais elevado de proteção, usados para 
trabalhar com agentes infecciosos poten-
cialmente letais. Foi neles que em 2015 
se isolou pela primeira vez o vírus zika 
do cérebro de um bebê com microcefalia 
(ver entrevista na página 28). No labora-
tório dedicado a experimentos com ani-
mais, foram feitos testes da vacina contra 
zika desenvolvida por pesquisadores do 
IEC e da Universidade do Texas.

Em meados dos anos 1960, um convê-
nio celebrado entre a Sesp, a Fundação 
Wellcome Trust e a Escola de Medicina 
Tropical e Higiene de Londres, na Ingla-

terra, financiou a vinda para o Brasil dos 
parasitologistas Ralph Lainson (1927-
2015) e Jeffrey Jon Shaw e o início dos 
estudos sobre leishmaniose tegumentar. 
Essa forma da doença, a mais comum 
no país, provoca lesões na pele e pode 
destruir mucosas e cartilagens.

Além de realizar pesquisas sobre ou-
tras enfermidades causadas por vírus, 
bactérias e fungos, o IEC também pro-
duz a cada ano cerca de 25 mil roedores 
usados no estudo de doenças e em testes 
pré-clínicos realizados em centros de pes-
quisa brasileiros. Desde 1978, o IEC abriga 
o Centro Nacional de Primatas (Cenp), 
onde são criadas, para conservação e pes-

quisas, 25 espécies de macacos nativos 
das Américas e uma da África, algumas 
delas ameaçadas de extinção.

Com cerca de 100 pesquisadores e 500 
técnicos e servidores, o instituto é manti-
do com um orçamento anual de cerca de 
R$ 70 milhões provenientes do Ministé-
rio da Saúde. Outros R$ 40 milhões são 
obtidos de agências estaduais e federais 
de financiamento para a realização de 
pesquisas. Em visita da reportagem de 
Pesquisa FAPESP ao IEC em setembro 
deste ano, o médico Fernando Tobias 
Silveira, especialista em leishmanioses 
e vice-diretor do instituto, mostrava-se 
preocupado com o futuro da instituição.

Os atendimentos médicos, a solici-
tação de exames laboratoriais e as ati-
vidades de pesquisa cresceram nos úl-
timos anos simultaneamente ao risco 
de faltarem profissionais qualificados. 
Entre 25% e 30% dos pesquisadores e 
servidores estão em idade para se apo-
sentar. O último exame para a seleção de 
pessoal foi realizado há quase 10 anos. 
“Estávamos à beira do colapso e, na épo-
ca, conseguimos contratar cerca de 300 
pessoas”, contou Silveira. “Precisaríamos 
de outras 200 para manter o ritmo de 
trabalho atual.”

Apesar do cenário, há uma notícia pro-
missora. Neste ano, o IEC conseguiu a 
liberação de R$ 2 milhões para a reforma 
do casarão da Almirante Barroso. De-
pois de uma licitação atribulada para a 
realização das obras, o problema parece 
superado. Se tudo correr bem, nos pró-
ximos anos a sede original do IEC deve-
rá receber o Museu Evandro Chagas. n FO
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Estudo do Ipea indica que isenções tributárias 

falharam em alavancar investimentos privados 

em inovação no país nos últimos anos

I
senções de impostos concedidas pelo governo 
federal a empresas que investem em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) aumentaram considera-
velmente nos últimos anos: de aproximadamen-
te R$ 5 bilhões em 2008, essas renúncias fiscais 

somaram R$ 11,3 bilhões em 2015. A ampliação dos 
incentivos, contudo, não alavancou os investimentos 
privados em inovação conforme se esperava, como 
indica um estudo publicado em julho pelo Instituto 
de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea). Em 
vez disso, houve um efeito de substituição do uso 
de recursos privados por públicos, explica André 
Rauen, economista do Ipea e coautor do trabalho. 
“A desoneração de tributos não incentivou as em-
presas a investirem em P&D mais do que já inves-
tiriam sem o estímulo público”, diz Rauen.

Longe de condenar a utilização de isenções fis-
cais, o estudo chama a atenção para a necessidade 
de encontrar um ponto de equilíbrio no conjunto 
de instrumentos utilizados pelo governo para finan-
ciar atividades de inovação no setor privado. Esse 
mix de políticas contempla ferramentas de apoio 
direto à pesquisa empresarial, como a subvenção 
econômica, que permite a aplicação de recursos 
públicos não reembolsáveis, e de apoio indireto, 
como a isenção de tributos. Fatores como a crise 
fiscal do país e a adoção de duas iniciativas para 
o setor automobilístico – a Medida Provisória nº 

Zona  
de conforto

512, de 2010, e o programa Inovar Auto, de 2012 – 
ampliaram o peso dos incentivos nessa balança. 
“Instrumentos como a Lei de Informática, a Lei do 
Bem e o Inovar Auto desempenham um papel muito 
significativo e já equivalem, em termos de volume 
de recursos, a um terço do apoio direto à pesquisa 
empresarial”, explica Glauter Rocha, especialista 
em gestão governamental do Ipea, também autor do 
estudo. Foi utilizado um modelo criado por profes-
sores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, 
que permitiu comparar dados do Brasil com os de 
países cujas empresas não utilizaram instrumentos 
de incentivo fiscal no período analisado, como Ale-
manha, Dinamarca, Nova Zelândia e Suíça.

“O fato é que poucas empresas alocaram re-
cursos próprios para projetos que envolvem risco 
tecnológico, mesmo recebendo benefícios fiscais. 
Em vez de multiplicarem os investimentos em 
P&D, muitas usam a desoneração para manter 
pesquisas incrementais com baixo teor de inova-
ção”, observa Rocha. “Outro problema é que uma 
parte significativa do incentivo fiscal está sendo 
utilizada pelas empresas para financiar atividades 
mais relacionadas ao D de desenvolvimento do que 
ao P de pesquisa”, comenta. Essa estratégia não 
condiz com o propósito das isenções fiscais, que é 
estimular as empresas a aumentar o investimento 
também em pesquisas mais avançadas. 

polítIca de c&t fInancIamEnto y

Bruno de pierro
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longe dos efeitos esperados em p&d
Incentivos fiscais cresceram 3,5 vezes entre 2004 e 2014, mas o dispêndio empresarial em 
relação ao PIB variou pouco no período (valor de 2014 é igual a 1)

efeito, que são as da Lei do Bem, ainda são baixas 
no país. “O apoio a P&D privado no Brasil parece 
muito razoável, comparativamente ao que outros 
países fazem, quando se leva em conta renúncias 
como a da informática e a do Inovar Auto. Mas é 
muito baixo, em relação ao PIB, quando se consi-
dera o que de fato importa, que é a Lei do Bem”, 
diz Pacheco, que é diretor-presidente do Conselho 
Técnico-Administrativo (CTA), da FAPESP.

A Lei do Bem foi criada em 2005 e simplificou 
o uso de incentivos fiscais. Ela possibilita a dedu-
ção de 20,4% a 27,2% no Imposto de Renda e na 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
para empresas que investirem em P&D e inova-
ção tecnológica. Dados do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
mostram que o número de empresas beneficiadas 
cresceu, passando de 130, em 2006, para 977, em 
2013. O valor da renúncia fiscal também aumentou: 
foi de R$ 227 milhões em 2006 para R$ 1,8 bilhão 
em 2015. Um levantamento da Associação Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Ino-
vadoras (Anpei) estima que a Lei do Bem viabilizou 
a instalação de mais de 15 centros de P&D. Apesar 
disso, um relatório publicado pelo Ipea em 2017 
mostrou que uma parte do aumento da renúncia 
fiscal promovida pela lei também ocorreu como 
substituição do gasto privado pelo público. 

Na avaliação dos autores do estudo, uma exce-
ção é a Lei do Bem. “Ela funciona porque atua ho-
rizontalmente e não verticalmente, como outros 
incentivos”, afirma Rauen. Essa lei pode ser usada 
por empresas de segmentos diversos e favorecer o 
desenvolvimento de tecnologias transversais, como 
sistemas de visão computacional, que dependem 
da aplicação conjunta do conhecimento de áreas 
distintas, como engenharia de software e medici-
na (ver Pesquisa FAPESP nº 266). Já no caso das 
políticas verticais, como a Lei de Informática e o 
Inovar Auto, o incentivo é direcionado a setores 
específicos, como o de Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs) e o automobilístico, respec-
tivamente. De acordo com André Rauen, o modelo 
horizontal tem sido a aposta de muitos países para 
incentivar o surgimento de inovações disruptivas, 
promovendo a interação de diferentes empresas 
e grupos de pesquisa em áreas como inteligência 
artificial e internet das coisas. 

O economista Carlos Américo Pacheco, professor 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
observa que a Lei de Informática, mesmo exigindo 
contrapartida das empresas, foi criada mais como 
uma contingência da existência de um regime tri-
butário específico na Zona Franca de Manaus do 
que propriamente como uma lei de incentivo a P&D. 
E afirma que as renúncias fiscais que tiveram mais Il
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um dos coordenadores do Laboratório de 
Estudos sobre Organização da Pesquisa 
e da Inovação (Geopi) da Unicamp. Um 
exemplo disso, explica Glauter Rocha, 
do Ipea, é a chamada tropicalização de 
um automóvel, ou seja, a adaptação de 
um modelo estrangeiro para o mercado 
brasileiro, o que exige poucos esforços 
de inovação. Com o Inovar Auto, espe-
rava-se que as empresas investissem em 
engenharia, tecnologia industrial básica, 
P&D e na capacitação dos fornecedores 
em troca de vantagens fiscais. Mas as tec-
nologias adotadas foram, quase na tota-
lidade, trazidas das matrizes no exterior 
para adequação aos veículos fabricados 
no Brasil (ver Pesquisa FAPESP nº 267). 

Para Salles-Filho, há uma lacuna impor-
tante no conhecimento sobre os entraves à 
pesquisa empresarial no Brasil. “Ao longo 
de sucessivos governos, consolidou-se a 
ideia de que a carga tributária e o custo 
do dinheiro são os maiores limitadores do 
investimento em inovação nas empresas. 
Ambos os fatores podem sim ser entraves 
à ampliação do investimento, não apenas 
em inovação como também em expansão 
e modernização, mas não são as principais 
causas dos baixos níveis de investimen-
tos privados em pesquisa e inovação no 
Brasil”, afirma. “O problema é que, salvo 
algumas exceções, as empresas brasilei-
ras ainda são voltadas essencialmente 
para o mercado interno em condições 
protegidas, resultando em necessidade 
relativamente baixa de esforço de ino-
vação. A saída para competição externa 
seria essencial para trazer a inovação no 
foco das estratégias empresariais.”

Segundo o pesquisador da Unicamp, 
a Lei de Informática, que foi cria-
da em 1991, deveria ser reformula-

da de modo a incorporar políticas para 
a internacionalização das empresas de 
software e dados. Um estudo publicado 
pelo economista Paulo Cesar Brigante, da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Araraquara, sugere que há uma 
baixa eficácia da Lei de Informática em 
internalizar etapas de produção de valor 
agregado mais elevado, que demandariam 
mais investimentos em P&D. “Tal fato su-
gere ser uma das causas para que os níveis 
de gastos em P&D sejam limitados, pois 
a menor complexidade exigida na pro-
dução interna talvez implique projetos 
cujos gastos não requeiram montantes 
tão elevados”, escreveu Brigante.

Outro problema apontado pelo estudo 
de 2018 do Ipea é a escassez de avalia-
ções periódicas dos programas de isen-
ção fiscal, que ajudariam a compor um 
quadro mais preciso de seus impactos. 
O principal entrave é a dificuldade para 
obter dados detalhados referentes a essas 
políticas. “A falta de informações com-
pletas resulta em análises pouco funda-
mentadas, prejudicando a identificação 
de falhas e a proposição de ajustes”, afir-
ma a economista Solange Maria Corder, 
professora do Departamento de Política 
Científica e Tecnológica da Universidade 
Estadual de Campinas (DPCT-Unicamp). 
Os valores das isenções de impostos de 
cada empresa, por exemplo, são protegi-
dos por sigilo fiscal. Nem mesmo o Ipea 
tem acesso a esse nível de informação. 

Dados indiretos da Pesquisa de Ino-
vação (Pintec) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), por 
exemplo, mostraram que, apesar do au-
mento dos incentivos fiscais via Inovar 
Auto, o investimento interno em P&D 
na indústria automobilística recuou de 
1,28% da receita líquida das empresas 
em 2011 para 1,1% em 2014. “Além de 
não ter alavancado a inovação tecnoló-
gica no setor, o Inovar Auto foi substi-
tuído por uma nova iniciativa sem ser 
devidamente avaliado”, ressalta Glauter 

Rocha. O programa perdeu validade em 
dezembro de 2017 e foi substituído, em 
outubro deste ano, pelo Rota 2030, cuja 
renúncia fiscal total deverá ser superior 
a R$ 2 bilhões em 2019. Em 2017, o valor 
das desonerações do Inovar Auto foi de 
R$ 1,2 bilhão, de acordo com dados da 
Receita Federal. O programa consistia 
na concessão de crédito presumido (des-
conto nos impostos a serem pagos) de 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) em até 30% para as empresas do 
setor automotivo. Entre as metas, o Ino-
var Auto previa desconto de 1% no IPI 
se a montadora produzisse veículos que 
consumissem 15,46% menos combustí-
vel. Se a redução do consumo fosse de 
18,84%, o desconto previsto seria de 2%.

Em 2016, o programa foi alvo de inves-
tigação do Tribunal de Contas da União 
(TCU). Observou-se que faltavam garan-
tias de que as contrapartidas em novos 
investimentos em P&D seriam cumpri-
das pelas empresas. “Muitas acionaram 
seus departamentos de contabilidade e 
finanças para achar maneiras legais de 
usufruir dos incentivos fiscais sem neces-
sariamente precisar aumentar seus gastos 
com inovação. Nessa conta, muitas ativi-
dades que a rigor não são de P&D são de-
claradas como P&D na prestação de con-
tas das empresas”, diz Sérgio Salles-Filho, 

o balanço das estratégias
apoio direto a empresas e incentivos fiscais a P&D 
empresarial, em porcentagem do PIB, em 2015

n apoio 
governamental 
direto, incluindo 
recursos não 
reembolsáveis, a 
P&D empresarial

n apoio 
governamental 
indireto a P&D 
empresarial –  
incentivos fiscais
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A expectativa, de acordo com o Ipea, é 
de que o volume de isenções fiscais para 
P&D empresarial atinja R$ 17 bilhões em 
2019. Essa tendência é mundial, afirma 
Glauter Rocha: “Os incentivos ganharam 
espaço no conjunto de políticas de inova-
ção diante de uma situação de baixo cres-
cimento econômico e de restrição fiscal”. 
Ele explica que a principal vantagem é 
que não há necessidade do desembolso 
imediato de recursos para projetos de 
P&D, dispensando investimentos públi-
cos no curto prazo. Em 2017, 30 dos 35 
países-membros da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), 21 das 28 nações da União 
Europeia e várias outras grandes econo-
mias, como China e Rússia, privilegiaram 
mecanismos fiscais para apoiar P&D. 

Um dos países que mais apostam nes-
se modelo é a França, onde os incenti-
vos fiscais respondem por 71% dos ins-
trumentos utilizados pelo governo pa-
ra financiar inovação no setor privado 
(no Brasil, essa proporção é de 27%). 
Porém, um estudo publicado em 2016 
na revista Research Policy identificou 
efeitos negativos, como a substituição 
de recursos privados por públicos em 
empresas francesas com menos de 100 
funcionários ou que têm baixo nível de 
inovação. Na Argentina, onde os incenti-
vos também cresceram, esse modelo tem 
sido favorável para a indústria de bens 
de capital e nem tanto para empresas 
propriamente de inovação tecnológica, 
segundo um trabalho publicado em 2016. 
Em 2017, o Fundo Monetário Internacio-
nal e a OCDE sugeriram que governos 
deem incentivos fiscais para impulsionar 
a pesquisa em empresas (ver Pesquisa 
FAPESP nº 256). “A maioria dos países 
líderes em tecnologia utiliza incentivos 
fiscais como uma importante ferramenta 
para promover P&D e inovação no setor 
privado. O Brasil também deve continuar 
explorando esse modelo, mas de manei-
ra mais responsável”, afirma Rocha.  n
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Estado cria instrumentos para financiar projetos 

de empresas, apesar da crise econômica

FomEnto y

Apoio à pesquisa 
inovadora 

no Ceará

C
om mais de 250 empresas apoiadas desde 
2015 e R$ 15 milhões de investimentos, vai 
entrar em uma nova fase um programa de 
incentivo à inovação em pequenas e médias 
empresas do Ceará, o Inovafit, organizado 

pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (Funcap). A partir de 2019, 
além de aportes entre R$ 100 mil e R$ 350 mil a proje-
tos inovadores, os participantes receberão suporte na 
forma de mentoria e treinamento em gestão, a fim de 
ampliar as chances de sucesso das iniciativas. “Com 
base em nossa experiência em editais voltados a pes-
quisas e à geração de negócios de impacto, percebemos 
que poderíamos oferecer mais ferramentas de apoio ao 
empreendedorismo”, diz o engenheiro Jorge Barbosa 
Soares, diretor de inovação da Funcap e professor da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O Inovafit busca estimular o crescimento de pequenas 
e médias empresas que atuam em áreas apontadas como 
prioritárias no Ceará, como recursos hídricos, educação, 
saúde e segurança pública. “É uma maneira assertiva de 
associar o desenvolvimento em pesquisa e inovação ao 
progresso do estado”, diz o engenheiro Tarcisio Haroldo 

Cavalcante Pequeno, presidente da Funcap e professor 
da Universidade de Fortaleza. 

O programa é dividido em duas etapas. Na primeira, 
os recursos são de R$ 100 mil por projeto. Durante es-
sa fase, que dura em média seis meses, empresas com 
receita bruta de no máximo R$ 10,5 milhões por ano 
devem produzir versões preliminares de produtos ou 
processos inovadores que pretendam desenvolver. Já na 
segunda etapa, baseada em uma nova seleção, a startup 
pode receber aportes de até R$ 360 mil, liberados ao 
longo de dois anos. “Queremos fazer a ponte entre a 
universidade, o governo e o ecossistema empreende-
dor”, diz Jorge Barbosa Soares. O Inovafit se inspira no 
programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 
(Pipe) da FAPESP, que em 20 anos de existência – com-
pletados em 2017 – já apoiou mais de 2 mil projetos em 
mais de 1,2 mil empresas paulistas, com investimento 
de mais de R$ 360 milhões (ver edição especial de Pes-
quisa FAPESP em dezembro de 2017). Assim como o 
Pipe, observa o diretor da Funcap, o Inovafit fomen-
ta projetos baseados em conhecimento inovador que 
precisam de apoio inicial para transformar produtos e 
serviços a serem oferecidos ao mercado. il
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a administradora de empresas 
Hermanice nogueira coordenou um 
projeto que uniu empreendedorismo, 
tecnologia e impacto social no 
semiárido nordestino. Ela é da cidade  
de Pereiro, no Ceará, que no passado  
foi um polo de produção de frutas, como 
manga, graviola e pinha. nos últimos 
anos, contudo, uma seca prolongada 
afetou o cultivo de várias espécies  
e transformou a paisagem da região. 
“Como empreendedora, percebi que era 
possível fazer algo a respeito”, diz ela. 
Em 2008, ela criou a empresa nossa 
Fruta, em Fortaleza, especializada  
na fabricação de polpas congeladas 
para redes de supermercados  
e atacadistas do nordeste. 

Para expandir os negócios e 
recuperar a agricultura de Pereiro,  

a administradora desenvolveu com  
seu sócio e tio, José roberto nogueira,  
um projeto de irrigação, voltado aos 
pequenos agricultores da região, que  
foi aprovado pelo programa Pappe  
em 2013. “a intenção era de garantir  
uma renda aos agricultores, já que a 
empresa ficaria responsável pela 
aquisição das frutas cultivadas”, explica. 
Uma das frentes da iniciativa criou um 
sistema de manejo que possibilita a 
irrigação da cultura de acerola mesmo 
com pouca chuva, utilizando um mínimo 
de água para manter a cultura saudável. 
apenas 22 dias de estação chuvosa são 
suficientes para garantir produção  
de frutos por um ano.

a nossa Fruta recebeu aportes de 
cerca de r$ 390 mil em 2014 e 2015 
para a execução do projeto, que 

contemplou desde a construção de 
cisternas até o desenvolvimento  
de sistemas de gotejamento de água  
na lavoura – 35 famílias de pequenos 
produtores rurais foram beneficiadas.  
Em 2017, a empresa, que emprega  
cerca de 200 funcionários, teve um 
faturamento de r$ 17 milhões. a 
expectativa é de obter um crescimento  
de 20% este ano com a venda de polpas 
congeladas de frutas como manga, 
abacaxi, açaí e cajá-umbu. “o apoio  
do Pappe foi importante para capacitar 
muitos agricultores e movimentar  
a economia local”, afirma.

irrigação para  
recuperar polo de fruticultura

Parte significativa das empresas com 
projetos apoiados no Ceará conseguiu 
sair do papel e conquistar o mercado. 
Um exemplo é a BioClone Produção de 
Mudas, com sede em Fortaleza, que ho-
je emprega 32 funcionários. A empresa 
foi fundada em 2008 pelo agrônomo e 
mestre em fitopatologia Roberto Cara-
cas, que percebeu uma demanda não 
atendida por mudas mais resistentes de 
abacaxi, banana e mamão, muito pro-
curadas na região Nordeste e em todo o 
país. Com apoio da Funcap, desenvolveu 
experimentos para chegar a variedades 
mais produtivas e com menos incidên-
cia de pragas. Desde 2010, Roberto e a 
BioClone receberam cerca de R$ 500 
mil em aportes da entidade – a maior 
parte desses recursos veio do Inovafit. 

Entre os projetos apoiados, destacam-
-se a criação de uma plataforma biotec-
nológica para produção de mudas clo-
nadas de cacaueiro e o desenvolvimen-
to de mudas clonadas de mamão livres 
de vírus. Em 2013, a BioClone recebeu 
um aporte de capital de risco do Fundo 
Criatec, do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES). 
Este ano, o faturamento da empresa deve 
ser de R$ 1 milhão, e a expectativa é de 

chegar a R$ 1,5 milhão em 2019. “Nossos 
clientes são produtores rurais de peque-
no e grande porte na região e ainda po-
demos crescer muito mais no mercado 
nacional”, diz. 

o Inovafit também apoiou projetos 
de automação baseada em com-
putação cognitiva e de desenvol-

vimento de uma plataforma de recomen-
dação de roteiros turísticos propostos 
pela Nex2Me Treinamento e Desenvol-
vimento de Software, empresa sediada 
em Fortaleza que tem entre seus sócios o 
engenheiro da computação José Antonio 
Macedo, professor da UFC. Atualmen-
te, ele desenvolve um sistema de apoio 
à segurança pública com uma equipe 
formada por alunos e pesquisadores da 
área, baseado na análise de um grande 
conjunto de informações por meio de al-
goritmos, que usa imagens captadas por 
câmeras de segurança armazenadas em 
nuvem. “Um dos objetivos é identificar 
mais facilmente áreas propensas a deter-
minados tipos de crimes e a melhor for-
ma de atuação dos agentes públicos”, diz 
Macedo. “É possível que surja uma star-
tup a partir do conhecimento adquirido, 
que é bastante inovador”, complementa.
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O incentivo a pesquisas de interesse de 
pequenas e médias empresas não chega 
a ser uma novidade na trajetória da fun-
dação e remonta ao ano de 2007, quando 
a Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) lançou no Ceará, em parceria 
com a Funcap, o Programa de Apoio à 
Pesquisa em Empresas (Pappe), também 
inspirado no Pipe-FAPESP. Um comi-
tê gestor, formado por pesquisadores, 
agentes públicos e da iniciativa privada, 
analisa os projetos inscritos. Em cinco 
editais realizados, 200 iniciativas foram 
contempladas no Ceará, com investimen-
tos da ordem de R$ 21 milhões. 

O cientista da computação Sérgio Clé-
rio foi um dos empreendedores contem-
plados pelo Pappe. Ele fundou em 2017 
uma empresa de gestão de resíduos, a Sel-
letiva, para comercializar um software de 
acompanhamento do descarte e destina-
ção final de lixo que desenvolveu quando 
era estudante da UFC. O sistema funciona 
com base na utilização de GPS e sensores. 
São gerados relatórios e gráficos, usados 
pela área de sustentabilidade das empre-
sas para o aprimoramento de processos 
de gestão de resíduos. “Acionistas e con-
sumidores em geral estão cada vez mais 
atentos a essa questão”, diz Clério. “Ha-
via uma carência de sistemas confiáveis, 
que acompanham desde a coleta do lixo 
até sua destinação final, que pode ser a 
reciclagem ou o aterro”, explica. 

Há cinco anos, o pesquisador fez um 
plano de negócios da startup que preten-
dia criar, desenvolvido com base em sua 
dissertação de mestrado em administra-
ção de empresas na UFC, e o inscreveu em 
uma seleção do Pappe em 2013. O projeto 
foi aprovado. Clério contou com um apor-
te de R$ 300 mil, liberados ao longo de 18 
meses, para desenvolver o software e tirar 
a startup do papel. Ela começou a operar 
no ano passado. O primeiro cliente foi 
uma cooperativa de catadores de lixo de 
Fortaleza que atendia diversas empresas 
da região. Clério forneceu o software gra-
tuitamente. “Sabia que seria uma vitrine 
para a empresa e um ótimo chamariz para 
novos negócios, além de cumprir um pa-
pel social”, conta. O segundo cliente foi o 
Café 3 Corações. Depois, chegou o Beach 
Park, um dos maiores parques aquáticos 
do país. Este ano, a empresa deve faturar 
cerca de R$ 80 mil. A projeção de cres-
cimento para 2019 é de 300%. “Estamos 
em negociação adiantada com cinco no-
vos clientes”, diz Clério. n il
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A Funcap 
recebeu  
r$ 87 milhões 
em repasses  
do governo 
cearense em 
2018, o dobro 
do ano anterior

Na contramão da retração econômica 
e da crise fiscal dos estados, o Ceará vem 
conseguindo avançar no apoio à inovação 
nos últimos anos. Embora a sua Consti-
tuição Estadual, de 1989, determine que 
2% da arrecadação tributária seja desti-
nada a pesquisas científicas e tecnoló-
gicas, o percentual sempre ficou abaixo 
desse patamar, oscilando entre 0,5% e 
1%. No final de 2017, o governo cearense 
assumiu um compromisso com o Tribu-
nal de Contas do Estado para alcançar os 
2% em um prazo de 10 anos, com avanços 
gradativos. A Funcap recebeu este ano 
cerca de R$ 87 milhões, o equivalente a 
1,01% da arrecadação, o maior patamar 
de repasses de sua história e o dobro do 
aporte de 2017. “Foi isso que permitiu à 
fundação, mesmo em um cenário nacio-
nal de queda nos investimentos em pes-
quisa, garantir a manutenção dos seus 
programas de auxílios, bolsas e incenti-
vos à inovação e criar novas ações”, diz 
o presidente Tarcísio Pequeno. 

Com isso, o espectro dos investimen-
tos expandiu-se. A Funcap lançou em se-
tembro o programa Cientista-Chefe, que 
deverá contar com recursos da ordem de 
R$ 1,8 milhão no ano que vem. O objetivo 
é aproximar o meio acadêmico da gestão 
pública. Por meio de editais, alguns pes-
quisadores já foram selecionados para 
atuar em áreas do governo consideradas 
estratégicas, como a Secretaria de Segu-
rança Pública e a Secretaria de Recursos 
Hídricos, com ênfase em desenvolvimen-
to científico e tecnológico. De acordo com 

Jorge Soares, o programa teve, entre suas 
inspirações, uma discussão que ocorreu 
em 2015 acerca da oportunidade de criar 
o posto de cientista-chefe em secretarias 
do governo do estado de São Paulo, que 
foi tema de uma reportagem de Pesquisa 
FAPESP em outubro daquele ano (ver 
edição nº 236). Outra iniciativa recente foi 
o lançamento de um edital, em conjun-
to com a Companhia de Gás Natural do 
Ceará (Cegás), para estimular a inovação 
em temas fundamentais para a expansão 
dos negócios da empresa. A Cegás vai 
bancar metade dos recursos previstos. 

os editais já foram lançados. No 
início de 2019, começam a ser 
liberados os aportes de R$ 300 

mil para cada projeto selecionado. Mo-
na Lisa Moura de Oliveira, doutora em 
engenharia mecânica e professora da 
Universidade Estadual do Ceará, coorde-
na, juntamente com a Fundação Núcleo 
de Tecnologia do Ceará (Nutec), uma 
equipe multidisciplinar que desenvolve 
um estudo sobre variações da mistura 
de gás natural e biometano no processo 
de combustão. O trabalho pode reduzir 
impactos e aumentar a eficiência ener-
gética do processo. “Essa pesquisa po-
derá abrir caminhos para a criação de 
novos sensores responsáveis por liberar 
o gás”, diz a pesquisadora. “As inovações 
poderão nos ajudar a resolver proble-
mas concretos da empresa e melhorar 
a qualidade de nossos serviços”, afirma 
Hugo Figueiredo, presidente da Cegás. a
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Nova editora-chefe da Nature fala sobre o 

desafio de superar a crise de reprodutibilidade 

e analisa a ascensão do acesso aberto

d
esde que assumiu o cargo de edito-
ra-chefe da revista científica Natu-
re, em junho, a geneticista inglesa 
Magdalena Skipper se dedica a uma 
agenda de desafios que se impôs 

à publicação, uma das mais prestigiadas do 
mundo. Em uma das frentes, ela busca estra-
tégias para ampliar a transparência na produ-
ção e divulgação de resultados de pesquisa, 
esti mulando autores a disponibilizar não só 
os dados brutos de seus experimentos, mas 
também códigos e softwares usados para pro-
cessar tais informações. Em paralelo, precisa 
lidar com a ascensão do acesso aberto como 
modelo de publicação científica. Em setem-
bro, Reino Unido, França, Itália e outros 10 
países europeus lançaram o chamado Plan S, 
segundo o qual todas as pesquisas científicas 
com financiamento público precisarão ser pu-
blicadas em acesso aberto a partir de janeiro 

EntrEvista MagdaleNa Skipper y

no ofício  
de disseminar  
a ciência

de 2020. A Nature adota um modelo híbrido, 
incompatível com a proposta europeia, no qual 
cobra assinaturas, ao mesmo tempo que permite 
que autores paguem para oferecer seus artigos 
livremente na internet.

Doutora em genética pela Universidade de 
Cambridge, no Reino Unido, Skipper tornou-
-se aos 49 anos de idade a primeira mulher a 
assumir o comando da Nature, substituindo o 
astrofísico britânico Philip Campbell. Em entre-
vista à Pesquisa FAPESP, concedida em Berlim, 
Skipper falou sobre seu esforço para manter a 
relevância do periódico em meio a mudanças e 
novas tendências editoriais. Ela esteve na capi-
tal alemã entre os dias 7 e 9 de novembro como 
uma das juradas do Falling Walls Lab, torneio 
internacional em que os participantes têm três 
minutos para expor sua pesquisa, projeto, plano 
de negócio ou iniciativa social e convencer os 
jurados de sua relevância e inovação.

rodrigo de Oliveira andrade, de Berlim
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do ambiente acadêmico. Felizmente, as 
mulheres estão deixando de ser minoria 
em postos de liderança. Mas há outros 
aspectos em que ainda precisamos con-
tinuar trabalhando.

O que poderia ser feito para aumentar 
o número de mulheres que alcançam 
cargos de liderança, na sua avaliação?
Há duas questões, uma relacionada à 
educação e outra social. Sempre falamos 
da importância de preparar as mulheres 
para ingressar em cursos superiores li-
gados às áreas de ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática, e de estimulá-
-las a permanecer nessas áreas. É preciso 
fazer isso desde o início do processo de 
formação nas escolas, incentivando-as a 
explorar essas áreas. Aí entra a questão 
social. Em algumas sociedades, esses 
campos do conhecimento estão permea-
dos por questões de gênero. Alguns te-
mas são considerados mais adequados 
para meninos do que para meninas. Não 
deveria ser assim. Todos deveriam ser 
encorajados a desenvolver seus próprios 
interesses e habilidades.

Isso está mudando?
Sim, mas há grandes desafios. O do Rei-
no Unido é particularmente interessan-
te. Lá, existe um exame de qualificação 
acadêmica chamado GCSC [General Cer-
tificate of Secondary Education], feito 
pelos jovens mais ou menos aos 17 anos 
de idade. As estatísticas para esse exame 
mostram que praticamente 50% dos me-
ninos e 50% das meninas escolhem as-
suntos relacionados à ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática. No entanto, 
quando se olha para as estatísticas dos 
que realmente ingressam nessas áreas, o 
percentual de meninas é inferior a 15%.

O que a estimulou a deixar o laborató-
rio e seguir a carreira como editora de 
periódicos científicos?
Minha formação é em genética. Quan-
do fazia meu estágio de pós-doutorado, ia
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Magdalena Skipper 
dedica-se a uma agenda 
de desafios para manter 
a relevância da revista 
em meio a novas 
tendências editoriais

A senhora é a primeira mulher a co-
mandar a Nature. Qual a importância 
desse pioneirismo e como está sendo a 
experiência?
É uma pergunta difícil de responder. 
Consigo falar sobre o que é ser uma mu-
lher ocupando esse cargo, mas não tenho 
outros parâmetros para comparar. Den-
tro do grupo Springer Nature, mulheres 
ocupam cargos editoriais importantes, 

de modo que o foco não deveria estar 
no fato de eu ser uma mulher, mas nas 
contribuições que trago. Isso está rela-
cionado ao meu histórico de pesquisa 
e editorial e à minha experiência pro-
fissional. É claro que minha nomeação 
é importante do ponto de vista da di-
versidade e da inclusão feminina, para 
que tenhamos cada vez mais mulheres 
em posições de destaque dentro e fora 
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as áreas de 
ciência, 
tecnologia, 
engenharia e 
matemática  
ainda são 
consideradas 
mais adequadas 
para meninos 
em algumas 
sociedades

percebi que eu tinha uma paixão pela 
ciência, pelo modo como ela funciona, 
como os cientistas levantam problemas e 
os resolvem. Mas também nutria interes-
se em disseminar a ciência àqueles que 
não necessariamente estão envolvidos 
com ela e em ajudar os pesquisadores 
a comunicar suas descobertas. Pensei 
em como poderia combinar esses dois 
interesses e passei a considerar outras 
possibilidades de carreira. É comum que 
o pesquisador se especialize e, com o 
tempo, concentre-se em determinado 
tópico de investigação. Essa ideia não 
me fazia feliz. Embora gostasse muito de 
pesquisa, percebi que eu provavelmente 
não daria uma grande contribuição para 
o avanço da ciência. Esse conflito me fez 
pensar em olhar para além da pesquisa.

Ainda se vê como cientista?
Não, porque não estou envolvida em ati-
vidades de pesquisa desde 2001, quando 
comecei como editora na Nature Review 
Genetics. Mas sinto que faço parte da co-
munidade de pesquisa. Cumpro uma fun-
ção complementar à dos pesquisadores.

O que mudou quando se tornou editora?
Houve uma mudança conceitual. Um 
editor trabalha perto dos pesquisadores 
e fica em contato com novas ideias e pro-
blemas científicos. Isso é extremamente 
estimulante. O que não temos é um papel 
na descoberta. Quando converso com 
pesquisadores em início de carreira inte-
ressados em trabalhar como editor, digo 
que eles não vão descobrir algo novo ou 
presenciar um fenômeno pela primeira 
vez, mas irão ajudar os cientistas a comu-
nicar suas descobertas. Se o candidato a 
editor é o tipo de pessoa que levanta da 
cama de manhã estimulada pela possi-
bilidade de descobrir algo que ninguém 
ainda viu, melhor não deixar a pesquisa.

Qual sua principal contribuição desde 
que se tornou editora?
Fui editora da Nature Review Genetics 
por muitos anos e durante esse período 
tive o privilégio de trabalhar no con-
sórcio internacional Enciclopédia de 
Elementos do DNA (Encode), lançado 
em setembro de 2003 pelo Instituto Na-
cional de Pesquisa do Genoma Humano 
dos Estados Unidos. Trabalhando nesse 
projeto, conseguimos criar formas ino-
vadoras de comunicar resultados de pes-
quisa, trazendo elementos de diferentes 

do que nos é submetido, creio que entre 
7% e 8% dos artigos. Estamos à procura 
de descobertas que aprimorem o conhe-
cimento em determinado campo, mas 
que, ao mesmo tempo, possam contribuir 
de alguma forma com o conhecimento 
produzido em outras áreas, porque so-
mos uma revista multidisciplinar.

Quais foram as transformações pelas 
quais a Nature passou nos últimos anos?
A principal delas tem a ver com os esfor-
ços para aumentar a reprodutibilidade 
das pesquisas e torná-las mais transpa-
rentes. Não somos a única publicação a 
fazer isso, mas certamente fomos pre-
cursores ao desenvolver sistemas para 
facilitar a comunicação dos pesquisado-
res em relação ao que eles fizeram, como 
fizeram, que materiais usaram etc. Con-
tinuamos trabalhando no aprimoramen-
to dessas ferramentas. Hoje já existem 
várias plataformas para os pesquisadores 
publicarem seus protocolos em detalhes, 
para depositar seus dados e descrevê-los 
de modo específico.

O grupo Springer Nature tem uma re-
vista específica na qual os pesquisado-
res podem publicar seus dados, não?
Temos uma publicação on-line em aces-
so aberto chamada Scientific Data. Trata-
-se de uma publicação editorialmente in-
dependente da Nature dedicada à publi-
cação dos chamados metadados, ou seja, 
dados a respeito de outros dados. Não há 
resultados ali nem conclusões, apenas a 
descrição do conjunto de dados que aju-
dou a sustentar pesquisas publicadas em 
outros periódicos, ou na própria Nature. 
A justificativa para a criação de uma re-
vista desse tipo é que a pesquisa está se 
tornando cada vez mais orientada por 
dados, que são gerados em quantidade 
cada vez maior. Não seria ótimo se esse 
conjunto de informações pudesse ser 
reusado por outros pesquisadores? Para 
que isso aconteça, eles primeiro preci-
sam saber o que são esses dados, como 
foram coletados e quais suas limitações.

Essa estratégia está ajudando na re-
produção de resultados?
Sem dúvida. No início dos anos 2000, 
diante de uma sucessão de casos de arti-
gos científicos que caíram em descrédito 
por seus resultados não terem sido con-
firmados, todos nós da comunidade cien-
tífica compreendemos que havia uma 

trabalhos para que, juntos, pudessem 
contar uma história diferente da que 
fora contada originalmente nos artigos 
científicos. Recebemos vários comentá-
rios positivos sobre o quanto o projeto 
foi útil, especialmente na área de ensino.

O que torna uma descoberta científica 
importante?
Não há uma descoberta científica que não 
seja importante. Alguns diriam que uma 
descoberta científica importante deve 
ser algo que possa ser aplicado, outros, 
que precisa trazer algum benefício para 
a humanidade. Na verdade, não podemos 
nos esquecer das chamadas pesquisas 
blue skies, conduzidas pela curiosidade 
dos pesquisadores e compreendidas equi-
vocadamente como sinônimo de ciência 
básica. Elas são fundamentais para au-
mentar nosso conhecimento sobre como 
o universo ao nosso redor funciona.

Quais são os critérios para decidir se 
uma pesquisa será ou não publicada 
na Nature?
A Nature é uma publicação bastante sele-
tiva. Só publicamos uma pequena fração 
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crise de reprodutibilidade na ciência, 
indiscutivelmente mais aguda na área de 
ciências da vida. De certa forma, a ideia 
de lançar uma revista como a Scientific 
Data resultou disso. Mas é importante 
lembrar que o problema da reprodutibi-
lidade não significa necessariamente que 
os cientistas estejam cometendo algum 
delito. Em muitos casos, os detalhes dos 
dados fornecidos pelos cientistas é que 
foram insuficientes para reproduzi-los. 
Por isso, tentamos criar ferramentas para 
dissipar esse problema, garantindo mais 
transparência.

E em quais outras iniciativas a Nature 
trabalha para avançar na questão da 
reprodutibilidade da pesquisa?
Até recentemente estávamos concentra-
dos no desenvolvimento de ferramentas 
que ajudassem os pesquisadores a dis-
ponibilizarem seus dados. Mas, como a 
pesquisa está se tornando cada vez mais 
computacional, estamos procurando en-
volver nesse processo também os códigos 
e programas que os pesquisadores criam 
para processar todo aquele conjunto de 
informações coletadas.

Como estão fazendo isso?
Estamos experimentando em algumas 
das nossas revistas. Em agosto, por exem-
plo, as revistas Nature Methods, Nature 
Biotechnology e Nature Machine Intelli-

gence firmaram uma parceria com o 
Code Ocean, uma plataforma de repro-
dutibilidade computacional, com o ob-
jetivo de permitir aos pesquisadores 
compartilharem os códigos que acom-
panham seus artigos. Dessa forma, os 
usuários podem executar novamente a 
análise dos dados na nuvem e reprodu-
zir os resultados, sem a necessidade de 
instalar um software. Quando os reviso-
res vão analisar o artigo, eles podem exa-
minar o código, executá-lo e tirar suas 
conclusões em relação ao trabalho que 
estão avaliando. Se o artigo for publica-
do, os leitores poderão fazer o mesmo.

Como vê a ascensão do acesso aberto 
como um modelo de publicação?
A Springer Nature há muito tempo publi-
ca uma série de periódicos na platafor-
ma BioMed Central (BMC). Essas revis-
tas foram as primeiras a avançar com a 
questão do acesso aberto. Eu sempre fui 
uma fã de ecossistemas diversificados. 
Acho que os pesquisadores devem ser 
livres para poder escolher onde querem 
publicar, como querem publicar e com 
qual modelo de negócios se identificam. 
Para mim, um ecossistema diversificado 
é saudável.

O Reino Unido, a França, a Itália e ou-
tros 10 países europeus criaram em se-
tembro o Plan S, um pacto para garantir 

que a partir de janeiro de 2020 todas 
as pesquisas científicas com financia-
mento público sejam imediatamente 
publicadas em plataformas de acesso 
aberto. Como a Nature está se prepa-
rando para essas mudanças?
Trata-se de uma iniciativa interessante, 
proposta para ser colocada em prática 
em um espaço extremamente curto de 
tempo, com profundas implicações não 
apenas para a Springer Nature, mas pa-
ra todas as publicações. Existem poucos 
periódicos exclusivamente de acesso 
aberto. A maioria adota o modelo híbri-
do, em que os artigos ficam disponíveis 
para assinantes, mas o autor pode pagar 
uma taxa extra para que seu trabalho 
seja divulgado sem restrições no site do 
periódico. Se o Plan S entrar em vigor, 
essas revistas não seriam compatíveis 
com a publicação de pesquisas com fi-
nanciamento público. Isso não apenas 
significa que todos os periódicos teriam 
de pensar em um novo modelo de negó-
cios, como também que todo autor que 
publicasse teria de pagar ou encontrar 
financiamento para que o seu trabalho 
possa ficar disponível, sem restrições. 
Há implicações profundas relacionadas 
à economia da ciência e à dinâmica de 
disseminação da pesquisa. É cedo para 
saber como isso vai ser. Eu sou uma oti-
mista e não tenho dúvida de que encon-
traremos uma solução. n
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Hospitais como o Icesp e o  

A.C.Camargo aliam a pesquisa básica  

à aplicada em busca de  

melhores tratamentos contra tumores

A
proximar a bancada de labo-
ratório do leito do paciente 
tem sido a meta de centros e 
institutos especializados em 

oncologia ou de hospitais gerais com 
setores dedicados ao estudo e tratamento 
do câncer. A tendência é verificada tanto 
em instituições públicas de referência 
como em estabelecimentos privados. 
Criado há 10 anos e tendo cuidado de 95 
mil pacientes, o Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (Icesp) rapidamente 
estabeleceu pontes entre o tratamento 
e a pesquisa em sua forma de atuação. 
Desde a fundação do instituto, seus 25 
pesquisadores permanentes publicaram 
cerca de mil artigos científicos. No oitavo 

andar do prédio do Icesp, unidade do 
governo do estado de São Paulo situada 
na capital paulista, existe um pequeno 
elevador de carga que leva ao 13º e ao 14º 
andar, onde ficam as 18 salas de cirurgia 
do hospital. É por esse equipamento que 
são transportados os tumores extraídos 
dos pacientes até um dos laboratórios do 
Centro de Investigação Translacional 
em Oncologia (CTO), onde são feitos 
os diagnósticos, cerca de 500 por mês. 
Do laboratório de patologia, o material 
utilizado para o diagnóstico – agora 
dividido em centenas de amostras de 
células tumorais e tecidos conservados 
em lâminas e blocos de parafina – segue 
para o biobanco. Com suas informações 

Suzel Tunes

agregadas ao histórico do paciente, essas 
amostras permanecerão à disposição 
de projetos de pesquisa que, não raras 
vezes, nascem de perguntas feitas por 
médicos que atuam no tratamento.

O caminho percorrido pelas 23 mil 
amostras de material biológico que se 
encontram no biobanco resume a dinâ-
mica e a filosofia de trabalho do CTO. 
“O Icesp tem um grande impacto social 
em seu trabalho de assistência e a pes-
quisa tem impacto na geração de conhe-
cimento. A combinação de assistência 
com pesquisa faz aflorar a sinergia pos-
sível e desejada”, diz Roger Chammas, 
professor de oncologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 

ciência OnCOlOgIA y

Esforço 

em dobro 
contra o 

câncer



pESQUiSa FapESp 274 z  51

Paulo (FMUSP) e coordenador do CTO.  
A própria estrutura do Icesp convida à 
aglutinação de esforços: são 28 andares 
onde coexistem espaços dedicados ao 
ensino, à pesquisa e à assistência médica.

O biobanco é um dos principais pontos 
de encontro de pesquisadores do Icesp e 
de outras instituições. Mas não é o único. 
Os laboratórios ocupam cerca de 1.500 
metros quadrados, 60% do 8º andar do 
prédio, e são compartilhados por pesqui-
sadores das áreas de biologia celular e 
molecular, genética, patologia, virologia, 
biotecnologia e epidemiologia. Quando 
o Icesp foi criado, dezenas de pesqui-
sadores dedicados ao estudo do câncer 
espalhavam-se por diversas unidades da 

USP. “Propusemos uma estrutura que 
acomodasse a demanda de amostras e o 
acesso a tecnologias avançadas de todos 
esses grupos de pesquisa, tendo os do-
centes do Departamento de Oncologia 
como gestores de área”, lembra Cham-
mas. Assim nasceu o CTO. 

A existência do biobanco facilitou o 
planejamento dos grupos de pesquisa. 
Com ele, é possível começar a coleta de 
material antes mesmo de o projeto cien-
tífico receber financiamento. “O bioban-
co é um tesouro”, atesta a médica Maria 
Aparecida Koike Folgueira, chefe do De-
partamento de Radiologia e Oncologia da 
FMUSP, que orienta diversas pesquisas 
sobre fatores genéticos e ambientais em 

pacientes jovens com câncer. “Antes só 
começávamos a coletar amostras após o 
início do projeto.” 

MoviMEnTo dE TranSlação
Desde 2010, quando foi montada a es-
trutura do CTO, foram investidos mais 
de R$ 73 milhões em pesquisa: R$ 2,5 
milhões doados pela família Ermírio de 
Moraes, usados na construção dos labo-
ratórios, e o restante do próprio Icesp, 
do Programa Nacional de Apoio à Aten-
ção Oncológica (Pronon), do Ministério 
da Saúde, e de projetos financiados pela 
FAPESP. O CTO abriga 13 projetos, divi-
didos em quatro programas de pesqui-
sa: inovação terapêutica e diagnóstica, Fo
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a pesquisa translacional transfere o 
conhecimento gerado na área básica 
para o uso clínico, diz roger chammas 

oncologia molecular, epidemiologia e 
prevenção e pesquisa clínica. Chammas 
evita fazer distinções entre pesquisa bá-
sica e aplicada. “A gente quer responder 
perguntas. Se a pergunta exige pesquisa 
básica, é para lá que a gente vai. A pes-
quisa translacional faz esse movimento 
de transferir o conhecimento gerado pe-
la área básica para um uso clínico, uma 
aplicação médica”, afirma o pesquisador. 
“O Brasil não tem tradição em medicina 
translacional, mas isso está mudando. O 
pesquisador começa a perceber que não 
pode trabalhar isolado”, afirma o bió-
logo molecular norte-americano Bryan 
Strauss, que coordena o Laboratório de 
Vetores Virais do Icesp.

Strauss está no Brasil desde 1998 e co-
manda um projeto focado em terapia gê-
nica, que tenta desenvolver uma forma de 
imunoterapia contra o melanoma, o mais 
agressivo câncer de pele. Por essa abor-
dagem, um vírus neutralizado é inserido 
nas células do paciente e é utilizado como 
portador de dois genes supressores do tu-
mor. “Eles provocam a morte das células 
tumorais e liberam fatores que induzem 
uma resposta do sistema imunológico 
contra essas células”, explica o biólogo 
molecular. “Assim, os genes ‘ensinam’ o 

organismo a se proteger.” No laboratório, 
Strauss tem a oportunidade de analisar 
o comportamento de células de câncer 
extraídas de pacientes do Icesp em trata-
mento, o que lhe permite avaliar a hete-
rogeneidade dos tumores e as diferenças 
de resposta ao tratamento. Em paralelo, 
busca compreender, em camundongos, a 
reação do sistema imunológico à terapia 
gênica. No futuro, Strauss planeja usar 
cães em suas pesquisas. “O câncer do ca-
chorro é parecido com o do ser humano. 
Os estudos com camundongos têm muitas 
limitações”, explica. 

O A.C.Camargo Cancer Center, institui-
ção privada sem fins lucrativos mantida 
em São Paulo pela Fundação Antônio Pru-
dente, também investe na aproximação 
da área de tratamento com a de pesqui-
sa. Segundo a bioquímica Vilma Regina 

Martins, superintendente de pesquisa da 
instituição, 18 especialistas dedicam-se in-
tegralmente à pesquisa, mas há, também, 
profissionais do corpo clínico que fazem 
pesquisa e orientam alunos no programa 
de pós-graduação mantido pelo hospital. 
No total, são cerca de 60 profissionais en-
volvidos em pesquisa de um total de 600 
médicos que trabalham na instituição. No 
ano passado, 77 alunos de pós-graduação 
stricto sensu concluíram sua formação e 
foram publicados 182 artigos em perió-
dicos científicos internacionais. 

O hospital conta com um espaço ex-
clusivo para as atividades científicas, o 
Centro Internacional de Pesquisa (Cipe), 
um edifício com 4 mil metros quadrados, 
próximo à sede da instituição. Nesses 
laboratórios, a pesquisa translacional 
é conduzida por grupos de genômica e 
biologia molecular, bioinformática, pa-
tologia investigativa, imuno-oncologia, 
biologia tumoral e biomarcadores, epide-
miologia e bioestatística. “Participamos 
de ensaios clínicos há 10 anos”, diz Vil-
ma. Anualmente, o A.C.Carmago inves-
te cerca de R$ 18 milhões em pesquisa, 
oriundos de recursos próprios, além de 
R$ 4 milhões provenientes de agências 
de fomento e outras fontes.

Em outubro de 2017 teve início um 
novo grupo de pesquisa, liderado pelo 
imunologista Kenneth Gollob, norte-
-americano radicado no Brasil há 20 
anos. Sua equipe acompanha cerca de 
300 pacientes, sobretudo casos de tumo-
res de pulmão, bexiga, cabeça e pesco-
ço e melanoma, que receberam alguma 
forma de imunoterapia reconhecida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) com o objetivo de observar 
a resposta de cada um ao tratamento. 
“Cerca de 25% dos pacientes oncológicos 
respondem bem a essa terapia. Muitos 
sofrem efeitos colaterais que ainda não 
temos como controlar. No entanto, entre 
aqueles que se beneficiam da imuno-
terapia, a resposta é muito boa. Temos 
pacientes que tinham prognóstico de 

em 2017, o 
Hospital de Amor, 
de Barretos, 
inaugurou o 
Centro de 
Pesquisa 
molecular em 
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dois meses de vida e, após o tratamento, 
estão vivos há mais de cinco anos”, afir-
ma Vilma. “A cada ano, a imunoterapia 
é aprovada para mais tipos de tumores.” 

TErapia pErSonalizada
No Hospital Sírio-Libanês, instituição 
privada com sede na capital paulista, a 
unidade de Ensino e Pesquisa também 
mantém seu foco em pesquisas com po-
tencial de serem transferidas da bancada 
para a clínica médica. “A principal per-
gunta que queremos responder é como 
identificar alterações que possam levar 
pacientes com o mesmo tipo de tumor 
a apresentarem respostas diferentes ao 
tratamento”, afirma o bioquímico Luiz 
Fernando Lima Reis, diretor da unidade. 
Segundo ele, 100% das pesquisas atuais 
estão voltadas à identificação de biomar-
cadores que possam apoiar a escolha te-
rapêutica. “Temos duas linhas de pesqui-
sa: a busca de alterações tumorais para 
auxiliar na decisão de tratamento e a an-
tecipação do diagnóstico de resistência a 
determinada droga”, explica Lima Reis. 

As pesquisas são realizadas no Centro 
de Oncologia Molecular do Sírio-Liba-

nês, criado em 2011, quando o Institu-
to Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer 
saiu do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 
“Com o encerramento das atividades do 
Ludwig no Brasil, o grupo de oncologia 
do instituto, então coordenado pela ge-
neticista Anamaria Aranha Camargo, 
veio para o Sírio”, detalha Lima Reis. Ho-
je, Anamaria dirige o centro, que conta 
com uma área de cerca de 6 mil metros 
quadrados instalada dentro do complexo 
hospitalar, e lidera uma equipe de apro-
ximadamente 20 pesquisadores. 

Também no estado de São Paulo, o 
Hospital de Amor, novo nome do Hos-
pital de Câncer de Barretos, mantém há 
oito anos o Instituto de Ensino e Pesqui-
sa, vinculado ao seu programa de pós-
-graduação em oncologia. Existem qua-
tro linhas de pesquisa: cuidados paliati-
vos e qualidade de vida, epidemiologia  
e prevenção, oncologia clínica e cirúr-
gica e oncologia e patologia molecular. 
Segundo o biólogo molecular Rui Ma-
nuel Reis, diretor científico do Instituto 
de Ensino e Pesquisa, mais de 200 pro-
fissionais estão envolvidos em estudos 
científicos, dos quais 30 são orientadores 

do programa de pós e 10 pesquisadores 
dedicados em período integral. Eles con-
tam com uma estrutura de mais de 3 mil 
metros quadrados, na qual se destaca o 
Banco de Tumores Dr. Ricardo Renzo 
Brentani. “Atualmente temos mais de 
220 mil amostras de tecido tumoral, san-
gue e outros fluidos de mais de 40 mil 
pacientes, coletados entre 2006 e 2018. 
Essas amostras têm extremo valor para 
a medicina translacional”, afirma Reis.

Ele explica que o biobanco tem sido 
fundamental para dar suporte às pes-
quisas em genômica, cujo propósito é 
mapear alterações genéticas com vis-
tas ao desenvolvimento de uma terapia 
personalizada em oncologia. “A maior 
parte dos fármacos que utilizamos foi 
desenvolvida para o perfil de pacientes 
estrangeiros. Poucos trabalhos exploram 
o perfil genético da população brasilei-
ra”, afirma Reis. O Hospital de Amor está 
envolvido em vários consórcios de pes-
quisa nacionais e internacionais, como o 
International Cancer Genome Consor-
tium (ICGC), que tem representantes 
de 16 países. Nesse consórcio, o projeto 
desenvolvido por pesquisadores bra-
sileiros busca o mapeamento genético 
completo do melanoma. 

 Os estudos realizados pelo Hospital de 
Amor, cujos pacientes são sempre atendi-
dos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
dependem quase integralmente de ver-
ba das agências de fomento. Anualmen-
te, cerca de R$ 10 milhões são direcio-
nados para a área de ensino e pesquisa. 
Em 2015, a instituição recebeu recursos 
oriundos de um grande acordo trabalhis-
ta fechado no país. 

Resultado de uma ação do Ministério 
Público do Trabalho contra sua fábri-
ca de Campinas por ter provocado uma 
doença ocupacional, a Shell/Basf teve 
de pagar indenizações aos funcionários, 
além de uma compensação de R$ 200 
milhões. Os recursos foram destinados 
a oito entidades sem fins lucrativos que 
prestam serviços ao SUS. O Hospital de 
Amor recebeu R$ 70 milhões, que foram 
investidos em três iniciativas: a constru-
ção do Centro de Pesquisa Molecular em 
Prevenção, em Barretos, e do Instituto 
de Prevenção de Campinas, ambos inau-
gurados em 2017, e a aquisição de quatro 
carretas que funcionam como clínicas 
itinerantes para a realização de exames 
gratuitos de diagnóstico de câncer, além 
de promover programas educativos. nFo
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Número de brasileiros 

diagnosticados com patologias 

genéticas incomuns aumenta 

150%  em quatro anos

mediciNa y

busca por 
doenças 
raras

Carlos Fioravanti

e
m Bela Cruz, Trairi, Fortaleza, 
Mulungu e outras 10 cidades 
cearenses, pesquisadores de São 
Paulo e do Ceará identificaram 27 

pessoas de 22 famílias com uma doença 
genética rara chamada picnodisostose. 
Causada por mutações que favorecem o 
acúmulo de cálcio nos ossos, essa enfer-
midade caracteriza-se pela baixa estatu-
ra, imperfeições na estrutura da cabeça 
e da face, dedos curtos e ossos frágeis. 
Ampliando o estudo, os especialistas 
encontraram 15 pessoas com a mesma 
doença em nove cidades da Paraíba, 
Goiás, São Paulo, Maranhão e Rio Grande 
do Sul. “As famílias com picnodisostose 
de fora do Nordeste não se conheciam, 
mas tinham um ancestral comum no Cea-
rá”, explica a médica geneticista Denise 
Cavalcanti, professora da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Es-
tadual de Campinas (FCM-Unicamp) e 
coordenadora do estudo. Em novembro, 
sua equipe trabalhava nos exames de seis 
moradores de duas famílias de Salva-
dor, na Bahia, com essa doença, a mesma 
do pintor francês Henri de Toulouse-

Lavínia Schuler-Faccini, professora da 
UFRGS e coordenadora do levantamento 
atual e do anterior. 

Maioria no nordeste
A amostragem ainda é limitada. De acor-
do com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o Brasil abrigaria cerca de 13 mi-
lhões de pessoas com alguma enfermi-
dade dessa categoria, ou seja, um a cada 
16 indivíduos. “Cada doença pode atingir 
um número reduzido de pessoas, mas a 
soma de todas elas afeta uma parcela ex-
pressiva da população”, comenta Lavínia. 
Existem de 5 mil a 8 mil doenças raras 
conhecidas, em geral crônicas e progres-
sivas. A maioria (80%) é causada por 
mutações genéticas, incluindo formas de 
câncer hereditário. Outras são causadas 
por fatores ambientais, como as malfor-
mações decorrentes da infecção pelo ví-
rus zika. Para a maioria dessas doenças, 
não há medicamentos específicos, apenas 
tratamento de apoio, como fisioterapia 
e fonoaudiologia. Quando existe medi-
cação, é geralmente importada e obtida 
por meio de decisões judiciais. 

-Lautrec (1864- 1901). “À medida que 
procuramos”, diz ela, “as doenças raras 
se mostram não tão raras assim”.

A picnodisostose é uma das patologias 
que constam de um novo censo nacio-
nal sobre a ocorrência de doenças ra-
ras, de origem genética, ambiental ou 
congênita, feito por pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e do Instituto Nacional de 
Genética Médica e Populacional (Ina-
gemp). Em relação ao mapeamento ante-
rior, realizado em 2014, o trabalho atual 
ampliou de 88 para 144 o total de muni-
cípios com alta prevalência (proporção 
de casos na população) de pessoas com 
doenças raras. O estudo, publicado em 
junho de 2018 na Journal of Community 
Genetics, mostrou que a quantidade de 
pessoas identificadas com esse tipo de 
enfermidade subiu de 4.100 para cerca 
de 10 mil no país. “Conseguimos agora 
ter uma ideia melhor das mutações e 
dos erros de metabolismo que causam 
as doenças genéticas raras e da quanti-
dade de pessoas que estão ou não sendo 
tratadas”, explica a médica geneticista 
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monte santo, município 
baiano com várias 
doenças genéticas 
identificadas. ao lado, 
fotomontagem de 
Toulouse-Lautrec, que 
tinha picnodisostose

De acordo com os levantamentos do 
Inagemp, a maioria das pessoas afetadas 
vive no Nordeste, onde o casamento en-
tre parentes, uma prática que favorece a 
propagação de mutações patogênicas, é 
mais comum que em outras regiões. A ci-
dade de Monte Santo, na Bahia, apresenta 
casos de mucopolissadaridose, fenilceto-
núria e surdez congênita. Em sete muni-
cípios do Rio Grande do Norte – Serrinha 
dos Pintos, Martins, Coronel João Pessoa, 
Doutor Severiano, Encanto, Pau dos Fer-
ros e São Miguel – cerca de 70 pessoas 
aparentadas foram diagnosticadas com 
uma síndrome degenerativa chamada 
Spoan, que causa deformações nos pés 
e nas mãos. A mutação no gene KLC2, 
causadora da Spoan, deve ter surgido 
no país há 485 anos, em filhos de casais 
aparentados de judeus ou mouros que 

podem ter migrado da península Ibérica 
para fugir da Inquisição. Essa população 
se instalou no litoral e depois no sertão 
do Nordeste, de acordo com um estudo 
do biólogo e pesquisador da Universida-
de de São Paulo (USP) Allysson Allan de 
Farias publicado em novembro na Scien-
tific Reports. “O estudo da história da 
movimentação de populações humanas 
pode enriquecer o trabalho da genética 
médica”, comenta Farias.

As pesquisas sobre doenças raras 
constituem um campo ainda em for-
mação. “Precisamos fazer ajustes nos 
estudos para que as pessoas com esse 
tipo de problema sejam reconhecidas, 
encaminhadas ao sistema público de 
saúde e tratadas de modo adequado”, 
observa a médica geneticista Angelina 
Acosta, professora da Universidade Fe-

deral da Bahia (UFBA). “Existem cursos 
e centros de atendimento especializado, 
mas o desconhecimento dos médicos e 
da população sobre as doenças raras é 
grande e dificulta o diagnóstico.” 

Apesar das adversidades, uma equipe 
do hospital da Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) identificou em uma 
menina de 2 anos e meio de idade calvície 
precoce e outros sinais de senilidade pre-
matura, típicos de uma doença genética 
conhecida como progéria ou síndrome 
de Hutchinson-Gilford, segundo artigo 
de julho de 2018 na Journal of the Euro-
pean Academy of Dermatology and Vene-
reology. Extremamente rara, com uma 
prevalência de um a quatro casos para 
cada grupo de 8 milhões de pessoas, essa 
patologia incurável é caracterizada pelo 

envelhecimento acelerado, 
em média sete vezes mais 
rápido do que o habitual.

Nem sempre as ma-
nifestações clínicas das 
doenças raras são tão evi-
dentes ou de fácil reco-
nhecimento, como no ca-
so da progéria. “Em geral, 
seus sintomas aparecem 
quando a doença já está 
estabelecida no organis-
mo, causando danos aos 
órgãos centrais, como co-
ração e fígado, e se confun-
dem com os de problemas 
de saúde mais comuns”, 
diz a pediatra Carmela 
Maggiuzzo Grindler, coor-
denadora estadual de tria-

gem neonatal e do projeto de implan-
tação de políticas de doenças raras da 
Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. Outra dificuldade é que não há 
códigos específicos para doenças raras 
no sistema público de saúde, um em-
pecilho à elaboração de levantamentos 
populacionais mais precisos. n

Projeto
contribuição ao estudo clínico-etiológico das displasias 

esqueléticas e disostoses no Brasil (nº 15/22145-6); 

Modalidade auxílio à Pesquisa – regular; Pesquisadora 

responsável denise cavalcanti (unicamp); Investimento 

r$ 181.234,54.

artigo científico
cardoso, G. c. et al. clusters of genetic diseases in Bra-

zil. Journal of Community Genetics. on-line. jun. 2018.

os demais artigos mencionados estão listados na versão 

on-line.
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Pesca excessiva pode diminuir ainda mais  

a naturalmente baixa diversidade genética  

de algumas espécies de alto valor comercial

T
ubarões são especialistas em 
sobrevivência. Eles surgiram há 
cerca de 450 milhões de anos 
e escaparam de cinco grandes 

extinções em massa. Na última delas, 
cerca de 66 milhões de anos atrás, os 
dinossauros, que apareceram na Ter-
ra mais de 200 milhões de anos depois 
desses peixes, pereceram. Agora algu-
mas espécies de tubarão enfrentam uma 
ameaça que coloca em risco seu futuro 
evolutivo: além de diminuir o tamanho 
de suas populações, a superexploração 
pesqueira parece estar afetando sua di-
versidade genética e, consequentemen-
te, seu potencial adaptativo. A captura 
excessiva pode reduzir a capacidade 
desses peixes de se moldar a eventuais 
alterações ambientais, tornando incerta 
sua permanência nos mares ao longo 
do século XXI. Essas são as principais 
conclusões de um artigo publicado em 
setembro na revista científica Aquatic 
Conservation: Marine and Freshwater 
Ecosystems. 

No trabalho, seu principal autor, o 
biólogo Rodrigo Rodrigues Domingues, 
que concluiu doutorado em 2016 sobre 

Ecologia y

o frágil 
DNA dos tubarões

o tema sob orientação de Otto Gadig, na 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
apresenta resultados de estudos genéti-
cos com o tubarão-toninha (Carcharhi-
nus signatus). A espécie habita águas do 
oceano Atlântico, em profundidades me-
nores de 100 metros, desde a Flórida, no 
sul dos Estados Unidos, até a Argenti-
na. Domingues constatou que a popula-
ção do Atlântico Sul do tubarão-toninha 
apresenta a menor diversidade genética 
entre as espécies de tubarão do gênero 
Carcharhinus estudadas até agora. Nas 
análises, foram usados marcadores mo-
leculares mitocondriais, herdados ex-
clusivamente por via materna, e o DNA 
nuclear, transmitido aos descendentes 
tanto pelo pai como pela mãe. “Além do 
estudo com o tubarão-toninha, publica-
mos no ano passado um trabalho de revi-
são com todos os índices de diversidade 
genética de tubarões e raias desde 1983 
até agosto de 2016. O artigo mostrou de 
fato uma baixa diversidade genética en-
tre os tubarões”, conta Domingues, que 
atualmente faz estágio de pós-doutorado 
no campus de Santos da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 

Estudos anteriores do biólogo com ou-
tra espécie desse gênero, o tubarão lom-
bo-preto (Carcharhinus falciformis), que 
ocorre em todo o mundo, não encontra-
ram uma baixa diversidade genética em 
relação a outros tubarões. Porém, com a 
atual pressão pesqueira exercida sobre a 
espécie, o pesquisador não descarta a hi-
pótese de que isso logo venha a ser cons-
tatado. Classificadas como vulneráveis 
na lista vermelha da International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), as 
duas espécies têm alto valor comercial, 
principalmente devido aos elevados pre-
ços obtidos por suas nadadeiras, muito 
valorizadas no mercado asiático. Segun-
do artigo publicado em 2010 na revista 
científica Fisheries Research por pesqui-
sadores da Universidade Dalhousie, do 
Canadá, a forte pressão pesqueira provo-
cou reduções populacionais superiores 
a 75% dessas duas espécies.  

Além de analisar amostras de DNA de 
peixes da costa brasileira e sul-americana, 
o biólogo brasileiro teve acesso a material 
genético de exemplares do hemisfério 
Norte graças à colaboração com o gene-
ticista Mahmood Shivji, da Universidade 
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Nova Southeastern, dos Estados Unidos. 
O confronto dos dados das populações 
acima e abaixo do Equador indica que a 
diversidade genética da espécie é menor 
no Atlântico Sul do que no Norte. “Essa 
diferença não significa necessariamente 
que a população de tubarões do Atlântico 
Sul esteja sendo afetada pela pesca. Fato-
res históricos e evolutivos também podem 
explicá-la”, comenta o biólogo Ricardo 
de Souza Rosa, da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), que não participou 
dos estudos com o tubarão-toninha e o 
lombo-preto. “No entanto, a menor di-
versidade indica a necessidade de uma 
atenção especial no manejo da espécie, 
que pode atingir um gargalo genético se 
a pesca chegar a níveis críticos.”  

DErIvA gENétIcA
A captura excessiva de pescado não ape-
nas reduz a população. Também diminui 
a variabilidade genética entre os exempla-
res da espécie. A pesca, ao causar a redu-
ção populacional, aumenta as chances de  
parte da variabilidade genética ser perdi-
da ao acaso, explica Domingues. Ocorre a 
intensificação de um processo conhecido 

como deriva genética. Pelo mecanismo da 
seleção natural, os genes que passam às 
próximas gerações são aqueles que pro-
porcionam melhor adaptação ao meio. 
Quando ocorre deriva genética, a trans-
missão de alelos (as formas alternativas de 
um mesmo gene) deixa de seguir a lógica 
de favorecer traços vantajosos para a so-
brevivência de uma espécie e se torna um 
processo completamente aleatório. Isso 
pode levar, ao longo de muitas gerações, à 
eliminação de alelos, em alguns casos até 
daqueles que são benéficos. Dessa forma, 
a espécie se torna geneticamente mais 
homogênea e, portanto, mais vulnerável 
a mudanças ambientais. 

O geneticista Alexandre Wagner Sil-
va Hilsdorf, da Universidade de Mogi 
das Cruzes (UMC), coautor dos estudos 
com o tubarão-toninha e o tubarão lom-
bo-preto, explica que a deriva genética 
pode ocorrer em todas as espécies, mas 
seus efeitos tendem a ser mais rápidos 
e intensos quanto menor for o tamanho 
da população afetada. Entre os tubarões, 
esse processo representa um risco ainda 
maior porque esses peixes cartilaginosos 
apresentam, por natureza, menor variabi-

lidade na comparação com outros grupos, 
como os peixes ósseos e os mamíferos 
marinhos. Várias hipóteses tentam ex-
plicar essa característica, a começar pe-
los cinco eventos de extinção em massa 
pelos quais os tubarões – cujas 1.160 es-
pécies representam apenas 3% da fauna 
moderna de peixes – passaram ao longo 
de sua história evolutiva. “Por serem es-
pécies migratórias que habitam águas 
internacionais, as espécies de tubarões, 
principalmente as que são alvo de pesca, 
exigem esforços conjuntos de vários paí-
ses para sua conservação e uso sustentá-
vel”, afirma Hilsdorf. n Suzel tunes
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conectividade genética, filogeografia e conservação de 
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Bolsista rodrigo rodrigues Domingues; Investimento 
r$ 155.684,55. 

artigo científico
DominguEs, r. r. et al. genetic connectivity and phylo-
geography of the night shark (Carcharhinus signatus) in 
the western atlantic ocean: implications for conserva-
tion management. Aquatic conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems. 11 set. 2018. 

Tubarão-toninha, 
alvo de pesca no 
Oceano Atlântico
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Estudos sobre bioluminescência revelam os mecanismos 

por trás da cor do brilho de vagalumes

Q
uem já viu a noite piscando de ver-
de sabe o encanto dos vagalumes. 
Mas fora do inseto, a química que 
dá origem a essa bioluminescência 
é ainda mais fascinante: em condi-

ções variáveis de pH, temperatura e na presença 
de metais pesados, a cor da luz que as reações 
emitem pode ir do verde ao vermelho. O meca-
nismo que permite essa variação, misterioso há 
décadas, agora fica mais claro a partir do artigo 
publicado este mês na revista Scientific Reports 
pelo grupo do bioquímico Vadim Viviani, do cam-
pus de Sorocaba da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e atual presidente da Sociedade 
Internacional de Bioluminescência e Quimiolu-
minescência. Aficionado por vagalumes desde 
a infância, ele mantém uma coleção com mais 
de 200 espécies coletadas desde os 14 anos e há 
duas décadas investiga aspectos bioquímicos e 
moleculares do fenômeno da bioluminescência 
até em insetos que não produzem luz.

O grupo de Viviani examinou a interação en-
tre as moléculas responsáveis pela produção de 
luz e mostrou que na família dos vagalumes mais 

Bioquímica y

Verde, amarelo 
ou vermelho

comuns, os lampirídeos, a conformação do sítio 
ativo da enzima é responsável por prender a subs-
tância luciferina. “Durante a reação de oxidação 
que gera luz, as partes ricas em cargas positivas 
das duas moléculas são forçadas uma contra a 
outra, como se fossem dois ímãs com o mesmo 
polo voltados um para o outro”, compara o bio-
químico (ver infográfico na página 60). “A força 
repulsiva dessa aproximação gera uma luz de alta 
energia na região do verde.” Acontece que os íons 
positivos presentes em pH mais ácido ou em me-
tais pesados, como zinco, rompem as interações 
eletrostáticas que funcionam como portões que 
mantêm fechada essa cavidade. Com isso o sítio 
ativo se abre, deixando entrar água que atenua a 
repulsão das cargas positivas. Ao mesmo tempo 
a luciferina fica mais solta no interior da enzima, 
interagindo com as paredes da cavidade da lu-
ciferase de maneira menos intensa. O resultado, 
nesses casos, é um brilho laranja ou vermelho que 
no vagalume íntegro só é visto à beira da morte. 

A presença ou não de água (polaridade), a pre-
sença de grupos químicos básicos e a forma iôni-
ca das moléculas envolvidas – com as interações 

Maria Guimarães
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As lanternas do 
vagalume tec-tec 
Pyrophorus ficam 
acesas enquanto 
anda; quando o 
inseto voa, revela 
luz ventral 

eletrostáticas entre elas – eram consideradas as 
explicações possíveis para as mudanças obser-
vadas no comportamento da luciferina e da lu-
ciferase. Os resultados atuais indicam que, em 
vez de serem alternativas, todos esses fatores 
trabalham em conjunto.

IluMInação colorIda
Desde o doutorado, realizado no Instituto de Quí-
mica da Universidade de São Paulo (IQ-USP) sob 
orientação do químico Etelvino Bechara, pioneiro 
no estudo da bioluminescência no Brasil, Viviani 
documenta e investiga as cores produzidas pelas 
larvas-trenzinho, da família dos fengodídeos, e dos 
vagalumes tec-tec, insetos da família dos elate-
rídeos que produzem um estalo como forma de 
defesa. A diversidade luminosa desses animais 
exclusivos dos trópicos do continente america-
no é a maior entre os insetos bioluminescentes: 
tem espécies com brilho azul, em outras é verde, 
amarelo, laranja ou vermelho. Mesmo em tubos 
de ensaio, quando a luciferina e a luciferase rea-
gem fora das células do organismo, cada par de 
moléculas só é capaz de produzir uma cor, sem 
variar como nos lampirídeos. Essa diversidade de 
padrões luminosos é o que permite a machos e 
fêmeas se reconhecerem no momento da repro-
dução. “Vagalumes têm voos nupciais com um 
padrão definido para cada espécie, não há possi-
bilidade de encontros malsucedidos”, diz Bechara.

Ao estudar o efeito de mutações que alteram 
a estrutura molecular das luciferases e produzir 
modelos que reconstroem o formato tridimen-
sional das moléculas, o grupo de Sorocaba está 
mostrando que as luciferases de elaterídeos e fen-
godídeos parecem ter estruturas mais rígidas. As 
diferentes configurações, com sítios ativos mais 
estreitos ou mais amplos, devem ser parte do que 
define a cor da luz emitida pelos organismos que 
produzem essas moléculas, conforme vem sendo 
mostrado pela estudante de doutorado Vanessa 
Bevilaqua. O biólogo Danilo Amaral, em estágio 
de pós-doutorado no laboratório de Viviani, está 
aprofundando o estudo da atividade gênica – o 
transcriptoma em espécies bioluminescentes de 
elaterídeos – para entender qual a diferença en-
tre células das áreas luminescentes em relação 
às que não produzem luz. Ele também analisa 
o parentesco entre as espécies para entender a 



de onde vêm as cores
vagalumes da família dos lampirídeos só produzem luz 
verde, mas em tubo de ensaio sua química é versátil

Fonte  
vadim viviani / ufscar

Vagalume

célula da 
lanterna

luciferina

luciferina

sítio ativo

Portão 
eletrostático
fEchado

Portão 
eletrostático
aBErto

sítio ativo

dentro das células da 
lanterna, no abdômen, 
a enzima luciferase é 
a responsável pela 
bioluminescência, 
quando seu sítio ativo 
interage com a 
substância luciferina

condições com alto 
teor de cargas 
positivas, em tubo de 
ensaio, rompem os 
portões, ampliam o 
espaço do sítio ativo 
e permitem a entrada 
de água; o resultado 
é uma reação com 
energia moderada 
que produz luz 
vermelha

Em condições 
normais, típicas do 
interior do inseto,  
o sítio ativo da 
luciferase se 
mantém fechado 
por portões 
eletrostáticos, 
forçando a luciferina 
a uma reação de 
alta energia que 
resulta na luz verde

luz Verde luz VerMelHa

luciferase

Água

ou

ou

tempe-
ratura 
alta

ácido

metais 
pesados

60 z  dezembro de 2018

evolução desse sistema. “As luciferases 
da família dos besouros têm uma origem 
comum, mas as lanternas não são homó-
logas”, diz Amaral.

Em um elaterídeo encontrado em Ma-
to Grosso, Pyrophorus angustus, o grupo 
descobriu uma variação curiosa nas co-
res emitidas. Como todos os integrantes 
bioluminescentes da família, esses insetos 
têm algo semelhante a dois faróis atrás 
da cabeça – no protórax – que produzem 
luz esverdeada. A visão é um pouco fan-
tasmagórica, como se fossem dois olhos 
acesos enquanto o animal anda. Quando 
voam, eles arqueiam o corpo e expõem 
a lanterna abdominal, que fica guarda-
da em uma dobra. Nesse caso emitem 
uma luminosidade alaranjada, como os 
pesquisadores descreveram em artigo de 
2016 na revista Photochemical and Pho-
tobiological Sciences. Esse fato é curioso 
não só pela diferença de cor entre as lu-
zes de um mesmo animal, mas também 
porque na América Central a mesma es-
pécie produz diferentes tons de verde 
nas duas partes do corpo. “Pode ser uma 
adaptação à luminosidade alaranjada do 
crepúsculo dentro da floresta amazôni-
ca”, sugere Amaral. Antes da descoberta 
desse inseto na Amazônia, outra espécie 
do mesmo gênero, P. plagiophthalamus, da 
Jamaica, era o único vagalume conhecido 
pela variação na cor da bioluminescência: 
de verde a amarelo nas lanternas do pro-
tórax e de verde a laranja no abdômen.

Esse é um dos achados que justifica 
a decisão, há quase 10 anos, de ampliar 
os horizontes do trabalho de campo em 
direção ao norte. “Já estudamos a Mata 
Atlântica bastante bem, e a Amazônia 
é muito pouco conhecida do ponto de 
vista da bioluminescência”, diz Viviani, 
que quando concedeu entrevista à Pes-
quisa FAPESP preparava uma expedi-
ção de duas semanas até Mato Grosso 
e Rondônia, um trajeto de quase 3 mil 
quilômetros. Outro exemplo amazônico 
são as larvas de elaterídeos do gênero 
Pyrearinus que vivem em paleotocas for-
madas por tatus gigantes em Carajás, no 
Pará, descritas em 2016 na revista Annals 
of the Entomological Society of America.  
As larvas se instalam em túneis que fazem 
nas paredes dessas grutas de argila, de 
forma semelhante aos mais conhecidos 
cupinzeiros salpicados de luzes verdes no 
Cerrado. Ao emitir luz na região próxima 
à cabeça, essas larvas conseguem atrair 
pequenos insetos, que viram alimento.
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conforme o pH 
e na presença 
de metais 
pesados, a cor 
da luz que as 
reações emitem 
pode ir do verde 
ao vermelho

Em cavernas da Mata Atlântica, no 
Parque Estadual Intervales, no sul pau-
lista, o grupo de Viviani encontrou larvas 
de mosquitos do gênero Neoditomyia que 
não produzem luz. Mas a semelhança 
com larvas com bioluminescência azul 
do gênero Orfelia nos Estados Unidos 
os levou a investigá-los, conforme relato 
deste ano na Photochemical and Photo-
biological Sciences. As larvas paulistas 
têm luciferina e também uma proteína 
responsável por estocá-la. “A existência 
das duas moléculas indica que a lucife-
rina deve ter um papel bioquímico im-
portante, mas ainda não sabemos qual 
é”, diz Viviani. Como não têm luciferase, 
permanecem apagadas. É um sistema 
bioquímico diferente que deve ser evolu-
tivamente recente e com moléculas dis-
tintas, o que permite a Viviani começar 
de novo a desvendar o mecanismo como 
fez em outros organismos. “São soluções 
novas, que podem ter aplicações novas.”

do InSeto à bIotecnoloGIa
A sensibilidade da luciferase tem se mos-
trado promissora como detector de con-
dições ambientais. Depois de isolar a 
enzima dos vagalumes e os genes respon-
sáveis por produzi-la, os pesquisadores 
inserem essas instruções genéticas em 
bactérias que passam a produzir a molé-
cula de interesse. É um processo conhe-
cido como clonagem. Assim conseguem 
não só fabricar a substância produtora 
de luz, mas também produzir alterações 
em sua conformação e suas propriedades 
por meio de engenharia genética. Culti-
vadas em pequenos poços de placas de 

permitiram aumentar a sensibilidade 
da luciferase a metais pesados tóxicos 
como chumbo, cádmio e mercúrio. “Ain-
da não sabemos se terá uma aplicação 
efetiva, mas tudo indica que sim”, diz o 
pesquisador, que já submeteu a patente 
do método. O novo método poderia ser 
empregado na detecção de alterações de 
pH e de metais dentro das células, o que 
poderia permitir testes de toxicidade de 
agentes farmacêuticos e cosméticos em 
cultura de células, acompanhar o avanço 
de infecções ou a proliferação de células 
metastáticas e auxiliar a indústria farma-
cêutica na avaliação de drogas com o uso 
reduzido de cobaias nos experimentos. 
O pesquisador pensa abrir uma startup 
para desenvolver esse tipo de sistemas 
luminescentes para diferentes aplicações.

Do campo ao laboratório, o trabalho 
de Viviani passa por ecologia, evolução, 
genética e sobretudo bioquímica. “Vadim 
faz o trabalho moderno e contemporâneo 
da bioluminescência”, afirma Etelvino 
Bechara. “Ele manipula o DNA do jeito 
que quer para produzir luz amarela, la-
ranja ou vermelha, isso é muito impor-
tante para aplicações analíticas.” Muito 
mudou desde que começou a trabalhar 
com bioluminescência, nos anos 1970. 
“Não tinha nada de biologia molecular, 
era mais história natural até do que quí-
mica”, relembra o químico, atualmente 
envolvido em bioluminescência de cogu-
melos com o químico Cassius Stevani, do 
IQ-USP (ver Pesquisa FAPESP nº 255).

Viviani também considera que uma 
obrigação do pesquisador é chegar ao pú-
blico. Há um ano instalou em um centro 
de extensão da universidade um pequeno 
museu de bioluminescência, que rece-
be estudantes de escolas locais (https://
biota-biolum.wixsite.com/museu-lumi-
nescencia). “Levamos para lá o conheci-
mento que produzimos no laboratório.” n
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larva de 
lampirídeo, 
família 
caracterizada 
pela luz verde

os artigos e projetos mencionados nesta reportagem 
estão listados na versão on-line.

plástico, essas bactérias se tornam senso-
res luminescentes de metais pesados que 
mudam de cor conforme a substância 
com que entram em contato, de acordo 
com artigo de 2016 na revista Analyti-
cal and Bioanalytical Chemistry, parte 
do doutorado da biotecnóloga Gabriele 
Gabriel, encerrado em 2017. 

“Agora estamos tentando mudar o ta-
manho da cavidade do sítio ativo e suas 
propriedades eletrostáticas, com cer-
to sucesso”, diz Viviani. Esses ajustes 
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Perda ou acúmulo de areia e lama desfigura 

60% do litoral brasileiro

OCEANOGRAFIA y

A progressiva destruição das 

praias brasileiras

VERsãO AtuAlIzAdA Em 14/03/2019
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O mar derruba 
casas e árvores de 
Ilha Comprida,  
um dos lugares  
de intensa erosão  
no litoral paulista 

o 
mar corroeu a encosta que sustenta o 
farol da Ponta do Seixas, o ponto mais 
oriental do Brasil, em João Pessoa, 
na Paraíba. Em 2014, um trecho da 
estrada que conduzia ao farol desmo-

ronou. Dois anos depois, a estrada fechada inicial-
mente apenas para carros foi interditada também 
para pedestres e ciclistas. Quem chega à Ponta do 
Seixas, agora por uma estrada mais longa, pode ver, 
à frente, uma bela vista do Atlântico e, à esquerda, 
a antiga estrada caída e uma placa alertando sobre 
o risco de desmoronamento. As obras de restau-
ração não haviam começado até outubro de 2018.

Além de tragar vias costeiras, os efeitos da 
erosão no litoral brasileiro se manifestam de 
múltiplas formas. Barrancos e crateras cortam 
a praia; rochas, antes cobertas pelo mar, vêm à 
tona. Casas desmoronam ou expõem alicerces. 
Palmeiras tombam e revelam suas raízes em razão 
da perda de sustentação. Publicada em novembro 
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), a se-
gunda versão de um levantamento do Programa 
de Geologia e Geofísica Marinha, uma rede de 
instituições científicas brasileiras, indicou que 
a erosão e o acúmulo de sedimentos, a chamada 
progradação, atingem cerca de 60% dos 7,5 mil 
quilômetros (km) do litoral brasileiro. Como a 
primeira versão do levantamento, de 2003, in-

dicava uma erosão costeira da ordem de 40% do 
litoral, algo como 3 mil km, a erosão aumentou  
50%, agora chegando a 4.500 km. 

O impacto é maior nas regiões Norte e Nor-
deste, com 60% a 65% do litoral atingido pela 
erosão, segundo o relatório Panorama da erosão 
costeira no Brasil. O Pará se destaca no levanta-
mento, com a erosão remoldando 60% e a pro-
gradação 30% de seus 562 km de litoral. Na ilha 
de Marajó, enquanto a linha de costa – o limite 
até onde o mar chega, cujo deslocamento indica 
o estado de preservação ou alteração das praias – 
de algumas praias avançou até 100 metros (m), 
por causa do acúmulo de sedimentos, a de outras, 
pela razão contrária, recuou até 80 m. Na Bahia, 
20% de seus 932 km de litoral são atingidos pela 
erosão. Em Sergipe, a perda de sedimentos mo-
dificou 38% dos 163 km de praias.

No Espírito Santo, o problema é a progradação, 
verificada em 35% de seu litoral. No delta do rio 
Parnaíba, entre o Maranhão e o Piauí, a erosão 
desenterrou manguezais antes cobertos pela 
areia. No Rio Grande do Norte, 60% dos 399 km 
da costa já foram também atingidos pela erosão. 
O Ceará, com 572 km de litoral, registrou 30% 
de erosão e 10% de progradação. 

Nas regiões Sudeste e Sul o impacto da erosão 
e da progradação é da ordem de 15%, mas a si-
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tuação não é tranquilizadora, ressalta o 
geógrafo Dieter Muehe, pesquisador da 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes) e coordenador dos dois levanta-
mentos. As análises de campo e as ima-
gens de satélite indicaram que 38% do 
litoral do Rio de Janeiro, o equivalente 
a 242 km, e 12% do de São Paulo, ou 75 
km, apresentam tendência erosiva, mas 
sem recuo da linha de costa. “A largura 
da praia continua a mesma, mas a ero-
são está interferindo nas dunas, falésias 
e casas próximas em algumas regiões”, 
diz ele. “São áreas muito vulneráveis, e 
talvez esse fenômeno fique mais aparen-
te nos próximos anos.”

problEmA nAtUrAl
Fenômeno originalmente natural, a ero-
são é um problema mundial. A região 
mais atingida é a costa do mar Cáspio, 
com uma média de 600 m de perda de 
praia em alguns pontos e de 700 m de 
ganho em outros. O litoral de países da 
Ásia, América do Sul, leste da África e 
oeste da Austrália apresentou uma média 
de erosão acima de 50 m, de acordo com 
um estudo publicado em agosto de 2008 
na Scientific Reports. Como em outros 
países, a variação do volume de sedimen-
tos no Brasil se mostrou mais intensa 
em áreas mais urbanizadas, com portos, 
tubulações de esgotos avançando para o 
mar ou com casas e hotéis construídos 
na beira da praia. “As obras interrompem 
o fluxo de sedimentos e fazem as praias 
engordar de um lado, enquanto as do 
outro lado perdem areia”, diz Muehe. 

No capítulo sobre o Ceará, o geólogo 
Jader Onofre de Morais, professor da 
Universidade Estadual do Ceará (UFC), 

com sua equipe, relatou que o litoral des-
se estado abrigava 100 obras de proteção 
costeira até janeiro de 2016, a maioria 
(75%) na Região Metropolitana de For-
taleza. Muros de arrimo e corredores de 
pedras, porém, não foram suficientes pa-
ra reter os sedimentos. Nos municípios 
de Cascavel e Fortim, a linha de costa 
recuou, em relação à terra, respectiva-
mente, 150 e 300 m, em razão do avanço 
do mar, que destruiu casas, avenidas, es-
tradas e atracadouros de jangadas. 

As regiões Norte e Nordeste são as 
mais atingidas do litoral brasileiro tam-

bém por causa da baixa declividade das 
praias, que facilita o avanço do mar, e das 
marés mais intensas, entre outros fato-
res. No Nordeste, houve um agravante: 
a seca prolongada no sertão nos últimos 
anos. Com menos água, os rios levaram 
menos areia para o litoral, enquanto o 
mar continuou arrastando o sedimento 
já depositado nas praias. 

“Basta diminuir a vazão de um rio para 
a erosão aumentar”, diz o geólogo José 
Maria Landim Dominguez, professor da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
que coordenou dois capítulos do livro, 

A encosta que sustenta o farol da Ponta do seixas, em João Pessoa, sofre erosão contínua

Na ilha de marajó, 
praias como esta 
perdem areia e 
árvores com o 
avanço do mar   

1

2
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um sobre a Paraíba e outro sobre Alagoas, 
Sergipe e Bahia. A retirada de areia das 
margens dos rios para uso na construção 
civil e na pavimentação e a existência de 
barragens acentuam a redução do volume 
de sedimentos que seria depositado nas 
praias. Em 1998, a erosão destruiu o po-
voado de Cabeço, na foz do rio São Fran-
cisco, na divisa entre Alagoas e Sergipe.

A movimentação de sedimentos po-
de se agravar com a elevação do nível do 
mar prevista para as próximas décadas e 
o aumento da frequência e da intensidade 
de chuvas e ciclones, como resultado das 
mudanças climáticas, alertam os especia-
listas que participaram desse levantamen-
to. “Uma parte significativa dos problemas 
de erosão no litoral em São Paulo está as-
sociada à ocupação inadequada da linha 
de costa, mas é muito mais fácil culpar o 
aquecimento global do que empresas e 
prefeituras”, diz o geólogo Michel Mahi-
ques, professor do Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo (IO-USP) e 
coordenador do capítulo sobre o estado de 
São Paulo. “A responsabilidade e os custos 
de mitigação devem ser divididos entre os 
causadores desse problema.”

mEdIdAS E métodoS
Há muitas incertezas que dificultam o 
planejamento e o combate à destruição 
das praias. Cada grupo de pesquisa adota 
metodologias diferentes, com maior ou 
menor precisão, para medir a variação 
da linha de costa, essencial para calcu-
lar as eventuais perdas ou ganhos de se-
dimentos no litoral. Para contornar esse 
problema, o oceanógrafo Régis Pinto de 
Lima, coordenador-geral de gerenciamen-
to costeiro do MMA, pretende reunir es-

municipais da Bahia, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Pará e Santa Catarina, soman-
do cerca de R$ 500 milhões. Para a res-
tauração da praia de Ponta Negra, em 
Natal, no Rio Grande do Norte, foram 
destinados R$ 17,6 milhões.

O MMA propõe também a valorização 
das chamadas obras leves, de recompo-
sição de praias com areia, em vez das 
obras rígidas, que retêm sedimentos e 
não impedem a erosão. Um exemplo 
bem-sucedido nesse sentido é a praia de 
Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, 
ampliada com areia trazida de áreas vizi-
nhas na década de 1970. Quando a praia 
e a avenida eram estreitas, o mar batia às 
portas do hotel Copacabana Palace; hoje 
está a cerca de 10 m da calçada.

“As obras de alimentação de uma praia 
são mais parecidas com o que o ambiente 
foi no passado, por recolocar a areia per-
dida”, comenta o oceanógrafo Antonio 
Henrique Klein, professor da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
“Os gestores aprovam a obra, mas às ve-
zes esquecem que, de tempos em tempos, 
ela precisa de manutenção”, ele observa. 
“É preciso colocar mais sedimentos para 
repor o que foi perdido e evitar a repe-
tição dos problemas, pois um local em 
processo de erosão natural vai continuar 
com erosão.” n Carlos Fioravanti
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pecialistas e definir com precisão o limite 
entre a praia e a terra. Esse parâmetro do 
litoral brasileiro foi estabelecido em 1831 
e precisa ser atualizado, segundo Lima.  

Sua equipe deve lançar ainda este mês 
um manual, dirigido principalmente a 
representantes de órgãos públicos, para 
nortear a construção de edificações ao 
longo do litoral e reduzir a movimenta-
ção de sedimentos. Para Mahiques, “é 
necessário envolver as prefeituras, in-
clusive por meio da contratação de ocea-
nógrafos, geógrafos, geólogos e outros 
profissionais capacitados e dedicados à 
análise desses problemas”. Dominguez, 
da UFBA, acrescenta: “Os órgãos pú-
blicos deveriam ter regras mais rígidas 
para impedir a ocupação das áreas mui-
to vulneráveis, como a desembocadura 
dos rios”. Hoje não se pode construir em 
uma faixa do litoral situada a menos de 
50 metros da linha da costa.

O que existe, por enquanto, são obras 
isoladas de redução de danos. Em abril, 
a prefeitura de Santos concluiu as obras 
para deter a erosão na Ponta da Praia, 
com a instalação de 49 sacos de areia 
que formaram uma barreira submer-
sa com 500 m de extensão para deter 
a erosão; a praia perdeu quase 80 mil 
metros cúbicos de areia de 2013 a 2016. 
Em maio, o jornal A Gazeta, de Vitória, 
no Espírito Santo, relatou a retirada de 
10 caminhões em média por dia de areia 
da praia de Camburi para repor a que se 
perdia em Curva da Jurema, outra praia 
da capital capixaba. Em 2017 e 2018, o 
Ministério da Integração Nacional apro-
vou 11 pedidos de financiamento para 
obras de emergência contra erosão cos-
teira, solicitados por órgãos estaduais ou 

Em 1921, a praia de Copacabana era estreita e o mar invadia a avenida. A ampliação da praia, com areia de áreas próximas, resolveu o problema

3 4

livro
muEhE, d. (org.) Panorama da erosão costeira no Brasil. 
Brasília, dF: ministério do meio Ambiente, 2018.

Artigo científico
mENtAsChI, l. et al. Global long-term observations of 
coastal erosion and accretion. Scientific Reports. v. 8,  
n. 12876, p. 1-11. 27 ago. 2018.
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Descobertos nos últimos anos, astros com variação 

irregular de brilho desafiam pesquisadores

o 
astrônomo brasileiro Rober-
to Kalbusch Saito procurava 
estrelas que aumentam de 
brilho a períodos regulares, 

astros importantes para determinar dis-
tâncias na galáxia, quando encontrou 
um objeto de comportamento incomum, 
que ainda não sabe explicar. Descrito 
em um artigo publicado em novembro 
na revista Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, o astro enigmático 
recebeu o nome de WIT-07. As três letras 
são a abreviatura de what is this, frase 
em inglês que significa o que é isso? O 
numeral indica que é o sétimo objeto 
de comportamento inesperado entre os 
quase 800 milhões observados de 2010 a 
2018 pelo telescópio Vista, no Chile, que 
faz um mapeamento tridimensional em 
alta resolução do centro da Via Láctea.

Dos sete objetos com alteração anor-
mal de brilho detectados pelo Vista, seis 
apresentaram um aumento inicial na 
emissão de luz e depois desvaneceram, 
levando o astrônomo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e seus 
colaboradores a imaginar que fossem 
estrelas que sofreram erupções. A ex-
ceção foi o WIT-01, que, após ganhar 

ASTRONOMIA y

Estrelas fora

do comum

luminosidade, não foi mais observado, 
possivelmente por ter sofrido uma morte 
explosiva, da qual restaria uma estrela 
quase apagada. Já o WIT-07 comportou-
-se de modo diferente. Em vez de brilhar 
mais, de tempos em tempos escurecia, 
como se um corpo denso passasse à sua 
frente e barrasse a chegada de parte de 
sua luz à Terra.

Saito e seus colaboradores notaram 
que os eclipses sofridos pelo WIT-07 
eram irregulares. Havia reduções variá-
veis no brilho com frequência incons-
tante. Os eclipses estelares, causados 
pela passagem de um planeta diante de 
uma estrela ou de uma estrela menor na 
frente da principal, costumam ter perio-
dicidade fixa e deixar uma marca regis-
trada em gráficos chamados curva de luz, 
que mostram como o brilho varia com o 
tempo. Cada eclipse causa uma diminui-
ção na luz que chega à Terra, seguida de 
um aumento no brilho, que ocorre com 
a mesma duração e intensidade. “A pas-
sagem de um corpo esférico, como um 
planeta, diante de uma estrela gera um 
gráfico em forma de U”, explica Saito.

Não é o que ocorre com a WIT-07. Ob-
servada 85 vezes em oito anos, essa es-

Ricardo Zorzetto

trela, aparentemente mais velha que o 
Sol e de massa desconhecida, apresentou 
ao menos quatro apagões com intensi-
dade e duração diferentes. O mais longo 
ocorreu em 2012. 

No final de maio daquele ano, a estrela 
começou a perder lentamente seu bri-
lho ao longo de 48 dias. Em julho, apre-
sentou uma redução abrupta de 80% na 
sua luminosidade que durou 11 dias. Ao 
final do eclipse, em poucos dias voltou 
a brilhar como antes. “A WIT-07 é uma 
das estrelas que não se enquadram em 
nenhuma categoria de astro com bri-
lho variável”, conta Saito. Ele próprio 
não arrisca uma explicação detalhada 
para a causa dos eclipses. Poderiam ser 
restos de um sistema planetário recém-
-formado, aglomerados de poeira libe-
rados por uma estrela de pouca massa 
ou fragmentos de um planeta que sofreu 
uma colisão recente. “Não sabemos o que 
estamos vendo”, afirma.

Até hoje, apenas duas outras estrelas 
apresentaram comportamento seme-
lhante. A primeira foi descrita em 2012 
pelo astrônomo norte-americano Eric 
Mamajek, professor da Universidade de 
Rochester, nos Estados Unidos. À época 
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trabalhando no Chile, Mamajek analisou 
dados do Superwasp, um levantamento 
para detectar planetas extrassolares, e 
identificou o eclipse irregular de uma es-
trela com massa semelhante à do Sol, po-
rém bem mais nova: a Swasp J140747.93-
394542.6, ou, simplesmente, J1407. Com 
16 milhões de anos e distante 420 anos-
-luz da Terra, a estrela apresentou um 
apagão incomum de vários dias no início 
de 2007. O evento culminou em abril com 
uma redução de 95% em seu brilho. No 
artigo em que descrevem o apagão na re-
vista The Astronomical Journal, Mamajek 
e colaboradores sugerem que teria sido 
causado pela passagem de um planeta 
com anéis muito mais vastos e densos que 
os de Saturno à frente da J1407.

Três anos mais tarde, a astrônoma nor-
te-americana Tabetha Boyajian apre-
sentou outra estrela incomum. Em um 
estágio de pós-doutorado na Universida-
de Yale, Estados Unidos, ela teve acesso 
aos dados de quatro anos de observações 
do satélite Kepler, da Nasa, que buscava 
planetas semelhantes à Terra em 150 mil 
estrelas. Em paralelo à análise automá-
tica dos dados, Tabetha, pesquisadores 
dos Estados Unidos e da Europa e quase  

3 mil astrônomos amadores revisaram 
uma a uma as curvas de luz obtidas pelo 
Kepler. Uma chamou a atenção. Mostrava 
10 ocultações de uma estrela semelhante 
ao Sol localizada na constelação do Cisne, 
distante 1.470 anos-luz da Terra.

Os eclipses dessa estrela – a KIC 
8462852, apelidada de Tabby star – tam-
bém apresentavam duração variável e 
perda de brilho que oscilava de 0,5% a 
22%. Caso a maior das ocultações fosse 
causada por um planeta, ele teria de ser 
mil vezes maior que a Terra, contou Ta-
betha, hoje professora da Universidade 
Estadual de Luisiana, Estados Unidos, 
em uma palestra TED em 2016. No arti-
go descrevendo as ocultações, publicado 
em 2015 na Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, os autores apresen-
taram diferentes interpretações para o fe-
nômeno. As mais plausíveis, segundo eles, 
seriam a passagem de um enxame com 
centenas a milhares de cometas dian-
te da Tabby ou de fragmentos liberados 
pela ruptura de um corpo rochoso com 
ao menos 100 quilômetros de diâmetro.

“Embora existam muitas estrelas com 
brilho variável, não conheço outros casos 
com padrão de variação semelhante ao Fo
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Representação 
artística da estrela 
Tabby, orbitada por 
um espesso disco 
de poeira que 
explicaria seus 
eclipses irregulares 
(ao lado),  e a 
estrela WIT-07 
(acima, no centro  
da imagem)

dessas três estrelas”, afirma o astrôno-
mo brasileiro Márcio Catelan, professor 
da Pontifícia Universidade Católica do 
Chile e coautor do estudo que descreve 
a WIT-07. “Acredito que esses são ape-
nas os primeiros de uma nova classe de 
objetos variáveis, que poderia ser bati-
zada de Tabby-Bobby-Mamajek stars.” 
Espera-se que outros objetos sejam en-
contrados em mapeamentos que devem 
começar na próxima década.

Por ora, não se sabe quão diferente a 
WIT-07 é das outras duas estrelas. “Ainda 
há pouca informação sobre a WIT-07”, 
contou Tabetha, por e-mail, à Pesquisa 
FAPESP. Também via e-mail, Mamajek 
afirmou: “Ela parece ser mais quente e 
ter massa maior que as outras duas, mas 
não sabemos se é mais nova, mais velha 
ou se tem a mesma idade”. n

Artigo científico
SAITO, R. K. et al. VVV-WIT-07: Another Boyajian’s star or 
a Mamajek’s object? monthly notices of the Royal As-
tronomical Society. v. 482, n. 4, p. 5000-9. 1º fev. 2019.

Os demais artigos estão listados na versão on-line.
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Provedora nacional de sistemas de identificação, 

a Griaule vence duas licitações nos Estados 

Unidos que somam US$ 82,5 milhões, uma delas 

promovida pelo Departamento de Defesa

C
om sede em Campinas, no interior pau-
lista, a Griaule, fornecedora da solução 
biométrica que garante a unicidade 
dos dados da Justiça Eleitoral, venceu 
nos últimos meses duas importantes 

licitações nos Estados Unidos. Em setembro, a 
empresa, que nasceu na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e recebeu apoio da FA-
PESP, foi escolhida pelo Departamento de Defesa 
(DoD) para ser a fornecedora de um sistema de 
identificação para armazenamento e certificação 
dos dados biométricos de 55 milhões de cidadãos 
do Iraque e outros 30 milhões do Afeganistão. 
No mês seguinte, foi a vez de o Departamento 
de Segurança Pública do estado do Arizona es-
colher a tecnologia biométrica da brasileira para 
auxiliar investigações policiais e a verificação de 
antecedentes criminais de funcionários públicos.

Sistemas biométricos como os desenvolvidos 
pela Griaule reconhecem as pessoas por carac-
terísticas únicas de seu corpo, como impressão 
digital, desenho do rosto ou formato da íris (ver 
Pesquisa FAPESP no 255). Já em vigor, o contrato 
com o DoD, mais conhecido como Pentágono, a sua 

Tecnologia brasileira no

pentágono

sede, remonta a US$ 75 milhões e será executado 
em cinco anos, prorrogáveis. Os Estados Unidos 
participaram de guerras no Iraque e no Afeganis-
tão e hoje trabalham com as autoridades locais em 
atividades para sua reconstrução, o que explica 
que Washington seja a contratante do serviço.

Uma das principais desenvolvedoras de solu-
ções biométricas do país, a Griaule participou da 
concorrência do Pentágono em um time forma-
do por outras seis companhias, todas america-
nas – a tecnologia fornecida, no entanto, é 100% 
brasileira, segundo a empresa. O consórcio foi 
encabeçado por uma joint venture, chamada de 
RS3, cuja líder, a empresa EIS, já é fornecedora 
de serviços de engenharia e soluções tecnológi-
cas para o governo federal dos Estados Unidos.

“Ver uma empresa com DNA brasileiro ganhar 
licitações internacionais para fornecer soluções de 
ponta é motivo de orgulho. Serve para colocar o 
Brasil no mapa dos importantes criadores de so-
luções globais em biometria”, destaca o cientista 
da computação Anderson Rocha, professor do 
Instituto de Computação da Unicamp. “Ter sido 
escolhida pelo Pentágono mostra que a empresa 

Yuri Vasconcelos
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Impressões digitais e 
palmares: os pontos 
verdes são chamados de 
minúcias. Em conjunto, 
eles individualizam as 
marcas de cada pessoa

tem um diferencial inovador em seus produtos. A 
Griaule foi capaz de convencer altos funcionários 
do DoD de que valia a pena trabalhar com ela. Isso 
é muito bom para o Brasil e, especialmente, para 
a indústria de software nacional.”

PlaTaforMa MulTiMoDal
A solução tecnológica escolhida pelo DoD, órgão 
com status de ministério, foi o pacote Griaule 
Biometric Suite (GBS), um software multimodal 
capaz de lidar com impressões digitais e palma-
res (da palma das mãos), voz, imagens faciais e 
das íris dos olhos para identificar indivíduos. O 
GBS possibilita tanto a coleta da biometria co-
mo o seu armazenamento em bancos de dados. 
O contrato prevê a venda de dois sistemas para o 
governo norte-americano, que os repassará para 
os países aliados. “Hoje, Iraque e Afeganistão já 
têm sistemas de identificação biométrica, que 
estão defasados. Vamos substituí-los e expandir 
suas funcionalidades”, afirma Renato Burdin, 
gerente de Operações da Griaule.

De acordo com ele, o sistema será usado tanto 
para identificação civil – no controle de fronteiras 

PesQuisa faPesP 274 z  69



70 z  dezembro de 2018

e em emissão de documentos de cidadãos iraquia-
nos e afegãos – como em investigação criminal. 
Por isso, o software será capaz de reconhecer 
fragmentos de digitais e de palmas de mãos em 
cenas de crime, as chamadas impressões latentes. 
“O GBS é desenhado para ser multimodal. Creio 
que esse é o projeto que usará mais variedades 
biométricas ao mesmo tempo”, diz Burdin.

O contrato com o Pentágono prevê que a Griau-
le usará a base de dados nacional existente nos 
dois países, permitindo a agregação contínua de 
novas informações biométricas. “No primeiro ano, 
vamos realizar a migração do sistema atual para 
o GBS. A partir daí, proveremos suporte técnico e 
manutenção aos clientes”, explica Burdin, desta-
cando que o sistema da Griaule já obteve dezenas 
de certificações nacionais e internacionais, sendo 
20 delas emitidas pelo Federal Bureau of Investi-
gation (FBI), a polícia federal norte-americana.

No Arizona, em um negócio de US$ 7,5 mi-
lhões, a tecnologia também será empregada para 
fins civis e criminais. “É importante notar que a 
plataforma GBS poderá ser utilizada pelas mais 
diversas organizações estaduais e irá se comuni-
car com sistemas federais”, destaca Burdin. Antes 
desses dois contratos, a empresa já havia vendido 
sua tecnologia biométrica para a polícia estadual 
de Michigan, no norte dos Estados Unidos.

foMenTo À PesQuisa
Criada em 2002 pelo engenheiro eletricista Iron 
Calil Daher, a Griaule passou os três primeiros 
anos abrigada na incubadora de empresas da 
Unicamp. A proximidade com a universidade 
permitiu que atraísse jovens talentos para com-
por sua equipe. O grupo inicial formado por cinco 
pessoas foi multiplicado por sete e hoje são cerca 
de 35 funcionários, 20 deles graduados e qua-
tro com doutorado ou especialização. O time de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), responsável 
pelas soluções criadas pela companhia, é com-
posto por 20 pessoas, a maioria com formação 
em engenharia e ciência da computação.

A companhia faturou R$ 16 milhões em 2017, um 
salto expressivo diante dos R$ 100 mil obtidos em 
2005 ao deixar a incubadora. O apoio de agências 
de fomento, como a FAPESP e a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), foi fundamental para 
a consolidação do negócio. O sistema de identi-
ficação de impressões digitais é o principal pro-
duto. A empresa campineira também desenvolve 
softwares de reconhecimento para voz, íris, face 
e palma das mãos, além de impressões latentes.

Ao longo de sua história, a Griaule obteve três 
financiamentos do programa Pesquisa Inovati-
va em Pequenas Empresas (Pipe), da FAPESP, o 
primeiro em 2003, voltado ao aprimoramento 
de seu sistema de identificação automática de 
impressões digitais. Em 2005, os recursos foram 
direcionados ao desenvolvimento de uma tec-
nologia para reconhecimento da face humana, 
e em 2007 para criação de um novo sistema de 
identificação de voz. “Sem o apoio financeiro da 
FAPESP, não teríamos chegado a esse ponto”, res-
salta Iron Daher, diretor-presidente da empresa.

O reconhecimento pela qualidade dos produ-
tos não demorou a aparecer. A Griaule venceu em 
2005 o Prêmio Finep de Inovação Tecnológica na 
categoria Pequenas Empresas da Região Sudeste 
e, no ano seguinte, conquistou prestígio interna-
cional ao ficar em primeiro lugar na Fingerprint 
Verification Competition (FVC 2006) pelo de-
senvolvimento do algoritmo de identificação de 
impressões digitais com a menor taxa de erro, 
destacando-se entre 150 concorrentes. Após a 
premiação, a Griaule abriu, em 2007, um escritó-
rio comercial em Mountain View, na Califórnia, 
Estados Unidos, e passou a exportar seus produtos 

empresa criou o software responsável  
por armazenar, validar e autenticar dados 
biométricos dos eleitores brasileiros 
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modalidades biométricas 
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para o país. Recentemente, transferiu sua opera-
ção para Morgantown, na Virgínia Ocidental, para 
dar apoio às vendas e suporte ao mercado local.

Apesar do reconhecimento, a empresa só viu 
um crescimento expressivo de seu faturamento 
em 2014, quando fechou um contrato com o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). Naquele ano, o 
órgão encomendou um software com a função 
de armazenar, validar e autenticar dados bio-
métricos dos eleitores, permitindo que, na hora 
de votar, os cidadãos se identifiquem colocando 
o dedo num leitor de impressão digital conec-
tado à urna eletrônica, um sistema mais seguro 
e menos sujeito a fraudes. No pleito deste ano, 
mais de 2.800 municípios usaram a biometria no 
reconhecimento dos votantes. De acordo com o 
TSE, mais de 87 milhões de brasileiros cadastra-
ram suas impressões digitais. 

A formação de uma base de dados dessa di-
mensão impõe desafios, pois quanto mais amplo 
é o cadastro, maior a exigência de processamen-
to para a inclusão de novos eleitores. Isso ocorre 

porque os computadores envolvidos na opera-
ção têm de fazer uma varredura completa dos 
registros para evitar a duplicação do cadastro. 
A tarefa torna-se ainda mais complexa porque 
são coletadas as digitais dos 10 dedos de cada 
eleitor, obrigando o software de reconhecimento 
a processar um volume enorme de dados.

Atualmente a Griaule comercializa seus produ-
tos para 4 mil clientes em 80 países. O Brasil é o 
principal mercado, com 95% do faturamento em 
2017, seguido dos Estados Unidos. Além do TSE, 
a empresa também fornece no país sua platafor-
ma biométrica para a Caixa Econômica Federal, 
que implantou a ferramenta em suas unidades de 
atendimento e no controle do sistema de repasses 
de pagamentos do programa Bolsa Família, do go-
verno federal, e para a Fundação Casa, autarquia 
paulista que utiliza a tecnologia para identificar 
crianças e adolescentes que chegam à instituição 
sem documento de identidade. No exterior, o GBS 
é usado em Israel para emissão de documentos 
nacionais com biometria, e pelo Sure Bank, da 
África do Sul, que implantou o sistema de reco-
nhecimento de impressão digital em sua rede de 
caixas eletrônicos. A expectativa da empresa é de 
que os contratos fechados nos últimos meses nos 
Estados Unidos ajudem a divulgar a tecnologia 
e abram novos mercados, ampliando a venda de 
seus produtos para clientes no exterior. n

um olhar sobre a griaule
criada em 2002, passou os três anos iniciais abrigada 
na incubadora da Unicamp
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companhia

Urna eletrônica 
com identificação 
digital usada em 
algumas seções 
eleitorais do país

Projetos
1. melhoramento da qualidade do reconhecimento e da disponibilidade 
(Speedcluster) do Griaule aFiS (no 03/07972-6); Modalidade Pesquisa 
inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); Pesquisador responsável 
iron calil Daher (Griaule); Investimento r$ 352.605,89.
2. Detecção e reconhecimento digital da face humana (no 05/59952-
4); Modalidade Pesquisa inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); 
Pesquisador responsável luís mariano del val cura (Griaule); Inves-
timento r$ 445.850,19.
3. reconhecimento por voz: verificação de locutor (no 07/03843-
8); Modalidade Pesquisa inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); 
Pesquisador responsável marcos renato rodrigues araújo (Griaule); 
Investimento r$ 219.646,30. 

fonTe GriaUlE
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Sistemas de reconhecimento facial se 

popularizam no Brasil e já são usados para 

evitar fraudes no comércio, identificar 

vestibulandos, monitorar viajantes e realizar 

o check-in de passageiros

F
oi-se o tempo em que digitar 
uma senha ou encostar o dedo 
no sensor de leitura de impressão 
digital integrado aos aparelhos de 

smartphone eram as únicas maneiras de 
desbloqueá-los e acessar seu conteúdo. 
Hoje, os últimos modelos já contam com 
sistemas de reconhecimento facial. Essa 
tecnologia biométrica, também usada no 
controle de acesso a instalações, check-in 
de companhias aéreas, processos de in-
vestigação criminal e transações comer-
ciais, vem se popularizando rapidamente 
à medida que empresas de diferentes 
segmentos se dão conta de suas múltiplas 
formas de aplicação. O mercado global 
de biometria facial deve alcançar US$ 
9,8 bilhões em 2023, mais que o dobro 
do ano passado, segundo a consultoria 
norte-americana Research and Markets.

“A biometria facial busca reconhecer 
as pessoas pelas características intrín-
secas de seu rosto”, explica o cientista 
da computação Tiago de Freitas Pereira, 
pesquisador da Escola Politécnica Fede-
ral de Lausanne (EPFL) e do Instituto de 
Pesquisa Idiap, ambos na Suíça. Trata-se 
de um entre vários sistemas biométricos 

Rodrigo de Oliveira Andrade
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A biometria facial 
reconhece o 
indivíduo pelas 
características 
únicas de seu rosto

um rosto na

multidão

existentes (ver Pesquisa FAPESP no 255). 
“Embora nós, humanos, sejamos capazes 
de reconhecer essas características sem 
esforço, a tarefa de definir um conjunto 
de regras e implementá-las em um siste-
ma de computador para fazê-lo de ma-
neira automática e sem erros não é tão 
simples”, ressalta o engenheiro eletricis-
ta José Mario De Martino, professor da 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e coordenador 
do Laboratório de Visualização Científica 
Galileu da instituição.

O primeiro passo para desenvolver o 
sistema é elaborar um algoritmo capaz 
de identificar as características discri-
minantes da face, os chamados pontos 
nodais, como a distância entre os olhos, a 
largura do nariz, o tamanho do queixo e 
a linha da mandíbula. Em seguida, é pre-
ciso estabelecer um método para mapear 
esses pontos nas imagens, e outro para 
classificá-los e compará-los. “A partir de 
uma imagem estática ou em vídeo captu-
rada por uma câmera, o sistema detecta 
a face e mapeia seus pontos nodais”, es-
clarece a engenheira elétrica Olga Regi-

pEsQuisA fApEsp 274 z  73



74 z  dezembro de 2018

seja alimentado de modo colaborativo 
por varejistas ou instituições ligadas ao 
SPC Brasil e venha a se somar a outras 
ferramentas de validação de crédito. A 
expectativa é de que 3 milhões de faces 
sejam cadastradas no primeiro ano de 
operação do sistema.

Há no mercado dois tipos de tecnolo-
gias de reconhecimento facial, a bidimen-
sional e a tridimensional. A maior parte 
dos sistemas utilizados no país baseia-se 
no reconhecimento 2D, método que leva 
em conta apenas a altura e a largura da 
face no processo de identificação e me-
dição dos pontos nodais. “Os sistemas 
bidimensionais mapeiam a variação de 
distância entre esses pontos comuns”, 
informa o engenheiro da computação Lu-
ciano Silva, professor do Setor de Ciências 
Exatas da UFPR.

Esse sistema depende da cooperação 
do indivíduo, que precisa olhar direta-
mente para a câmera para que ela cap-
ture sua imagem, faça o mapeamento 
dos pontos, gere o código biométrico e 
realize a comparação adequadamente. 
Nesses casos, o nível de acurácia pode 
chegar a 99%. “Um problema é que a bio-
metria facial bidimensional pode sofrer 
interferência da iluminação do ambiente 

na Bellon, professora do Departamento 
de Informática da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). Em seguida, explica 
a pesquisadora, que também coordena 
o Grupo Imago de Pesquisa em Visão 
Computacional, Computação Gráfica e 
Processamento de Imagens da UFPR, é 
construída uma representação matemá-
tica das características do rosto e gerado 
um código biométrico, espécie de assi-
natura facial única, que fica armazena-
do em um banco de dados. No futuro, 
sempre que a pessoa for submetida ao 
sistema de reconhecimento facial será 
gerada uma sequência numérica digi-
tal de seu rosto para ser comparada ao 
código arquivado.

reconhecendo vestibulandos
O uso dessa tecnologia tem crescido no 
mundo todo, inclusive no Brasil. A Fu-
vest, responsável pelo vestibular de uni-
versidades como a de São Paulo (USP), 
vai usar o reconhecimento facial no pro-
cesso seletivo de 2019 a fim de aumentar 
a segurança do exame e agilizar a iden-
tificação dos candidatos. A ideia é que o 
sistema substitua a coleta da impressão 
digital feita em papel e complemente o 
uso do documento oficial e a assinatura 
do indivíduo. O reconhecimento deve-
rá se basear nas fotos que os candidatos 
enviam no ato de inscrição e que ficam 
armazenadas no banco de dados da Fu-
vest. No dia da avaliação, o sistema pode-
rá confrontar o rosto dos vestibulandos 
com os dados armazenados.

O Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) também decidiu adotar a tecnolo-
gia para elevar a segurança de transações 

comerciais e evitar fraudes. Em julho, 
lançou o sistema SPC Reconhecimento 
Facial, que pretende auxiliar lojistas a 
confirmarem a identidade de consumi-
dores e garantir a lisura na concessão de 
crédito. Uma webcam instalada no esta-
belecimento captura o rosto do cliente 
e envia os dados ao sistema de reconhe-
cimento facial do SPC, que faz a com-
paração com informações previamente 
armazenadas. O objetivo é que o sistema 

Sistema de reconhecimento da FullFace: mapeamento do rosto a partir da estrutura óssea

os dois tipos de tecnologia
Os métodos de biometria facial disponíveis no mercado se baseiam 
no mapeamento e na modelagem bi e tridimensional do rosto

Leva em conta a altura e 
a largura da face durante 
o processo de 
identificação e medição 
dos pontos nodais do 
rosto (distância entre os 
olhos, tamanho do queixo, 
largura do nariz etc.)

Depende da 
cooperação do 
indivíduo, que precisa 
olhar diretamente 
para a câmera para 
que ela capture  
sua imagem e faça  
o reconhecimento

sisteMa 2d

Sofre interferência  
da iluminação do 
ambiente e pode ser 
iludido por meio  
da apresentação de 
amostras biométricas 
falsas, como  
fotos ou máscaras

1 2 3
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brasileiros para o reconhecimento de pas-
sageiros de voos internacionais. Implan-
tada em 2016, a tecnologia tem ajudado a 
identificar foragidos da polícia e suspeitos 
de contrabando e tráfico de drogas.

iMAgEM AngulAdA 
O cientista da computação Rafael Vida, 
gerente de soluções biométricas na em-
presa no Brasil, explica que a Neoface ma-
peia pontos específicos do rosto na região 
dos olhos, próximos às bochechas e da 
boca. “Uma vantagem do modelamento 
3D é que ele permite a captura da face de 
forma angulada, em tempo real, sem que a 
pessoa precise estar parada olhando para 
a câmera”, ressalta. O sistema converte os 
dados sobre o rosto em um código que, 
uma vez armazenado, só pode ser aces-
sado por meio do algoritmo desenvolvi-
do pela própria empresa. “Não usamos a 
imagem do rosto em si para identificar a 
pessoa”, destaca Vida. “O reconhecimen-
to se dá pela comparação entre as chaves 
biométricas, processo que demora menos 
do que 1 segundo.”

No Brasil, a startup paulista FullFace 
Biometric Solutions desenvolveu um 
algoritmo capaz de analisar até 1.024 
pontos da topografia da face e gerar, em 

em que a imagem é capturada”, destaca 
Olga Bellon, da UFPR. “Qualquer distor-
ção, como sombreamento ou variação na 
posição do rosto, pode comprometer a 
análise”, completa a pesquisadora. 

Além disso, esses sistemas de reco-
nhecimento facial  podem ser facilmente 
iludidos por meio dos chamados spoofing 
attacks, que consistem na apresentação 
de amostras biométricas falsas, como 
máscaras ou fotos, ao sensor de reconhe-
cimento. No final do ano passado, uma 
empresa vietnamita conseguiu enganar 
o sistema do iPhone X, da Apple, ao usar 
uma máscara que simulava as feições do 
usuário original.

Os sistemas tridimensionais, por sua 
vez, são mais sofisticados. “Além de 
mapear informações do rosto em duas 
dimensões [altura e largura], também 
captam dados relativos à profundidade 
dos elementos da face. Esse tipo de cap-
tura consegue descrever de forma mais 
precisa toda a geometria facial”, explica 
Martino, da Unicamp.

A japonesa NEC é uma das principais 
fornecedoras da tecnologia no mundo. A 
empresa desenvolveu o Neoface, sistema 
de biometria facial tridimensional usado 
pela Receita Federal em 14 aeroportos 

menos de 0,05 segundo, medidas e pro-
porções que permitem a criação de um 
código único para cada indivíduo, tam-
bém sem precisar armazenar as fotos de 
seus rostos. “Diferentemente das solu-
ções tradicionais, nossa tecnologia de 
reconhecimento 3D não se baseia em 
pontos cartilaginosos, como a ponta do 
nariz ou o contorno das orelhas, mas na 
estrutura óssea”, explica o engenheiro 
civil Danny Kabiljo, diretor comercial 
da FullFace. “Isso permite ao sistema 
reconhecer rostos envelhecidos e até 
mesmo diferenciar variações mínimas na 
geometria do rosto de gêmeos idênticos.”

A tecnologia da FullFace, segundo a 
empresa, consegue reconhecer e me-
morizar características associadas ao 
rosto de cada indivíduo à medida que o 
identifica em diferentes angulações ou 
condições de iluminação. Essa caracte-
rística se torna possível porque o sistema 
foi construído com base nas chamadas 
redes neurais convolucionais (CNN), 
conjunto de técnicas computacionais 
inspiradas em estruturas neurais de or-
ganismos inteligentes capaz de adquirir 
conhecimento pela experiência.

“Hoje em dia, as abordagens mais pro-
missoras para o reconhecimento facial 
envolvem o uso de redes convolucionais 
profundas, que buscam extrair e compa-
rar de maneira automática as caracterís-
ticas mais relevantes da face por meio da 
análise de extensos conjuntos de ima-
gens de referências”, ressalta Martino.

Segundo Kabiljo, o sistema da Full-
Face, cuja precisão pode chegar a 99%, 
faz o reconhecimento facial mesmo se a 
pessoa estiver de óculos, barba, maquia-
gem ou tiver feito algum tipo de cirurgia 
plástica. A empresa tem 36 clientes, entre 
eles Serasa Experian, Itaú e a companhia 
aérea Gol, que adotou a tecnologia no 
ano passado para o check-in. Com o novo 
sistema, o passageiro só precisa instalar 
o aplicativo da companhia aérea e tirar 
uma foto do próprio rosto para confir-
mar o embarque.

A FullFace continua trabalhando no 
aprimoramento da tecnologia, de modo a 
aumentar sua acurácia e reduzir o tempo 
que o sistema leva para fazer a análise. 
Kabiljo explica que, de modo geral, em-
presas e pesquisadores no mundo todo 
estão trabalhando para que a tecnologia 
possa fazer o reconhecimento de faces 
em ambientes sem luz e determinar a 
idade e o gênero da pessoa analisada. nfO
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faz imagens 
tridimensionais da face  
que capturam com  
detalhes a topografia  
do rosto. assim como  
no sistema 2D, a  
imagem é transformada  
em um código biométrico,  
uma espécie de  
assinatura facial única

o indivíduo não 
precisa estar parado 
olhando para a 
câmera para que  
o reconhecimento 
seja feito. o sistema 
é empregado  
em 14 aeroportos 
brasileiros

sistEMA 3d

outra vantagem sobre 
o 2D é que ele funciona 
independentemente 
das condições de 
iluminação do ambiente 
de captura de imagem

fOntEs entreviStaDoS, nec e fullface

1
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Marinha lança ao mar o Riachuelo,  

o primeiro de cinco submarinos que 

estabelecerão novo patamar tecnológico 

para a indústria naval brasileira

A
pós seis anos de construção, está previsto para 
ser lançado ao mar em dezembro em Itaguaí, na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Ria-
chuelo, o primeiro de cinco submarinos, quatro 
convencionais e um de propulsão nuclear, que 

estão sendo fabricados no país e integram o Programa de De-
senvolvimento de Submarinos (Prosub) da Marinha do Brasil. 
Além de patrulhar e defender a chamada Amazônia Azul – 
área marítima de 4,5 milhões de quilômetros quadrados rica 
em biodiversidade e recursos como as reservas de petróleo 
do pré-sal –, os submarinos são um importante impulso ao 
desenvolvimento tecnológico da indústria naval brasileira.

O valor estimado a ser aplicado no Prosub é de R$ 31,85 
bilhões. O programa contempla a edificação de um complexo 
industrial em Itaguaí com dois estaleiros – um de construção 
e outro para manutenção –, uma base naval e a Unidade de 
Fabricação de Estruturas Metálicas. Após o Riachuelo, o cro-
nograma prevê a finalização dos submarinos convencionais 
Humaitá em 2020, Tonelero em 2021 e Angostura em 2022. O 
lançamento do submarino nuclear, o SN-BR Álvaro Alberto, 
está previsto para 2029 (ver boxe na página 79). Com ele, o 
Brasil pretende se inserir no grupo de detentores da tecnolo-
gia de submarinos nucleares, formado por apenas seis países: 
China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Índia. 

ENGENHARIA NAVAL y

Domingos Zaparolli

Frota 
renovada

Cerimônia de 
integração  
do Riachuelo, 
realizada no 
início de 2018

Na medida em que ficarem prontos, 
os novos submarinos convencionais da 
classe S-BR Riachuelo irão substituir a 
atual frota composta por cinco embarca-
ções da classe Tupi, informa o almirante 
de esquadra Bento Costa Lima Leite de 
Albuquerque Junior, diretor-geral de De-
senvolvimento Nuclear e Tecnológico da 
Marinha, anunciado ministro de Minas e 
Energia semanas depois de ter sido en-
trevistado para esta reportagem. Os sub-
marinos Tupi foram fabricados nos anos 
1980 e 1990, sendo um deles construído 
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na Alemanha e os demais no Brasil, numa 
tarefa realizada pela Nuclebrás Equipa-
mentos Pesados (Nuclep) em parceria com 
o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. 

A modernização da frota convencional 
já garante um aumento do poder de moni-
toramento e defesa das águas brasileiras, 
já que os novos submarinos Riachuelo 
têm maior autonomia do que os da clas-
se Tupi – podem ficar 70 dias em missão, 
diante de 45 das embarcações atuais. O 
nuclear, porém, elevará essa capacidade a 
um novo patamar. Um convencional é im-

pulsionado por motor elétrico alimentado 
a óleo diesel. Como a combustão do óleo 
diesel depende de oxigênio, a embarca-
ção precisa emergir em geral duas vezes 
ao dia para captar o gás da atmosfera, ou, 
pelo menos, estender até a superfície um 
tubo chamado snorkel. Precisa também de 
reabastecimento regular de diesel. Nesses 
momentos, a embarcação fica exposta e 
se torna alvo mais fácil de ser atacada em 
situações de conflito. 

Já os submarinos com propulsão nu-
clear são menos vulneráveis. Sua fonte 

de energia é um reator nuclear, cujo calor 
gerado vaporiza água, possibilitando o 
emprego desse vapor em turbinas. De-
pendendo do arranjo de cada submarino, 
as turbinas podem acionar geradores elé-
tricos ou o próprio eixo propulsor. Nos 
dois casos, produz toda a energia neces-
sária à vida a bordo. “Por possuírem fon-
te virtualmente inesgotável de energia, 
podem ficar submersos por tempo teo-
ricamente ilimitado”, explica o almiran-
te Bento. Dessa forma, a autonomia dos 
submarinos – entendida como o tempo 

Força naval
principais características dos submarinos em construção no país

FontE MARINHA do bRAsIL

75 m

7,5 m

ConvenCional nuCleaR

100 m

9,8 m

 DesloCamento (mil t)

tRipulação

veloCiDaDe (km/h)

pRofunDiDaDe (m)

autonomia
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os projetos e construções, sendo a Naval 
Group, companhia que até 2017 atendia 
pelo nome de Direction des Constructions 
Navales et Services (DCNS), a responsável 
pela transferência do know-how. 

A empresa brasileira envolvida no pro-
jeto é a construtora Norberto Odebrecht 
(CNO), que constituiu com a DCNS uma 
Sociedade de Propósito Específico (SPE), 
a Itaguaí Construções Navais (ICN), em 
que a Marinha do Brasil tem uma ação 
preferencial (golden share). A ICN é a 
responsável pela construção dos esta-

leiros, da base naval e dos submarinos. 
A Unidade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas é um de seus braços operacio-
nais. Segundo o almirante Albuquerque, 
o desafio tecnológico do projeto está sen-
do superado com transferência de tec-
nologia em diversas áreas, incluindo a 
infraestrutura industrial, a construção 
dos submarinos e o sistema de controle 
e combate – o projeto da propulsão nu-
clear não faz parte do acordo. O processo 
de transferência de tecnologia envolve 
o fornecimento por parte dos franceses 
de informações e dados técnicos sobre 
os submarinos, cursos de capacitação, 
treinamentos específicos realizados na 
França e assistência técnica.

Outra ação prevista no Prosub é a na-
cionalização de equipamentos e compo-
nentes tanto para a construção da in-
fraestrutura como das embarcações. O 
programa prevê a transferência de tec-
nologia para companhias brasileiras se-
lecionadas. Até o momento, 52 empresas 
nacionais já se envolveram no Prosub, 
como a catarinense WEG, responsável 
pelo fornecimento de motores elétricos, 
e as paulistas Adelco, especializada em 
sistemas de energia, e Newpower, en-
carregada de desenvolver baterias ade-
quadas aos submarinos.

Uma tecnologia considerada crítica 
pela Marinha para o sucesso do projeto 

fora da base – é limitada apenas pela re-
sistência física e psicológica das tripu-
lações e pelo estoque de mantimentos. 
A Marinha dos Estados Unidos definiu 
esse tempo em seis meses.

Outra vantagem dos submarinos com 
propulsão nuclear é a velocidade de des-
locamento. Enquanto os convencionais 
se movem a uma velocidade média de 6 
nós (aproximadamente 11 km/hora), os 
com propulsão nuclear chegam a 35 nós – 
quase 65 km/hora. Com isso, podem co-
brir rapidamente maiores distâncias. “A 
disponibilidade de submarinos com pro-
pulsão nuclear aumentará significativa-
mente a dinâmica operativa da força. As 
características dessas embarcações, co-
mo grande mobilidade e poder de oculta-
ção, garantem expressiva capacidade de 
dissuasão na defesa da Amazônia Azul”, 
afirma o militar.

trAnSFErÊnCIA DE tECnoLogIA
O Prosub é resultado de um acordo de 
cooperação assinado em 2008 entre os 
governos do Brasil e da França, com par-
ticipação de empresas públicas e privadas 
sob coordenação da Marinha brasileira. 
A parceria determina que os franceses 
não apenas assessorem os brasileiros na 
construção dos submarinos, como tam-
bém ajudem a projetá-los. A França con-
tribui com a tecnologia não nuclear para 

o prosub é fruto 
de um acordo de 
cooperação 
assinado entre 
os governos do 
Brasil e da 
França em 2008

montagem das 
duas seções 
do Riachuelo, na 
base naval de 
itaguaí (RJ)
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é o sistema de combate dos submarinos, 
responsável pelo controle e gestão dos 
seis tubos lança-torpedos que equipam 
o Riachuelo. A tarefa ficou a cargo da 
Fundação Ezute, instituição privada 
sem fins lucrativos criada em 1997 cre-
denciada como empresa estratégica de 
defesa (EED) pelo Ministério da Defesa.

O processo de nacionalização desse 
sistema teve início em 2011, com o envio 
de nove profissionais da fundação para 
treinamento na França em engenharia 
e integração de sistemas e desenvolvi-
mento do software de gerenciamento 
Combat Management System (CMS). 
“Nossos engenheiros foram os respon-
sáveis pela criação dos módulos que 
permitem a comunicação do submarino 
com o link de dados táticos usado pela 
Marinha em seus navios”, informa An-
drea Hemerly, diretora para o mercado 
de defesa da Fundação Ezute.

IntEgrAção DE SIStEmAS
De volta ao Brasil em 2015, a equipe 
passou a multiplicar o conhecimento 
adquirido, treinando novos membros 
para o projeto e apoiando a Marinha 
na integração dos sistemas dos subma-
rinos da classe Riachuelo e no projeto 
preliminar do sistema de combate do 
SN-BR. “Estamos confiantes em que o 
Brasil alcançará seu objetivo de obter 
autonomia em engenharia e integração 
de sistemas de combate de submarinos, 
bem como para especificação, projeto, 
desenvolvimento e integração do siste-
ma de combate do primeiro submarino 
com propulsão nuclear feito no país”, 
afirma Andrea Hemerly. 

O engenheiro naval Luis De Mattos, 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Engenharia Naval (Sobena), diz que o 
Brasil tem um corpo técnico preparado 
e uma estrutura industrial ampla, o que 
facilita a absorção de tecnologia. “O que 
faltava era oportunidade. E é o que o 
Prosub está criando”, diz. Para Mattos, 
foi importante a Marinha estabelecer 
objetivos claros na nacionalização de 
tecnologia, que começa com um índice 
de 20% de conteúdo local no Riachue-
lo e cresce progressivamente em cada 
nova embarcação. “O Prosub permiti-
rá ao Brasil entrar em um grupo seleto 
de países capacitados para construir 
seus próprios submarinos. No futuro 
poderemos até participar de licitações 
internacionais”, avalia. nFo
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o sonho da propulsão nuclear
projeto do submarino com reator nuclear teve início em 1979  
e só deve estar finalizado no final da próxima década

A construção de submarinos de propulsão 
nuclear é uma meta perseguida pelo 
governo desde 1979, quando foi criado o 
programa Nuclear da Marinha do brasil 
(pNMb). seu objetivo era obter capacitação 
técnica para projetar, construir, operar e 
manter sistemas de propulsão naval com 
reatores nucleares, assim como deter o 
ciclo de produção do combustível nuclear. 
o desenvolvimento do sistema de 
propulsão nuclear do submarino sN-bR 
Álvaro Alberto é de responsabilidade 
exclusiva da Marinha, que já iniciou a 
implantação do Laboratório de Geração 
de Energia Nucleoelétrica (Labgene) em 
Iperó (sp). “o Labgene possibilitará a 
simulação da operação do reator e dos 
sistemas eletromecânicos a ele 
integrados”, diz o almirante de esquadra 
bento costa Lima Leite de Albuquerque 
Junior, diretor-geral de desenvolvimento 
Nuclear e Tecnológico da Marinha. 

para que o pNMb atinja seu objetivo é 
vital que o país domine a tecnologia do 
ciclo do combustível nuclear e dos 
reatores do tipo água pressurizada, 
conhecidos pela sigla pWR (pressurized 
water reactors), usados em usinas nucleares 
e na propulsão de submarinos. “dentre  
as etapas do ciclo do combustível, a 
separação isotópica é a que agrega maior 
valor tecnológico e a mais complexa.  
por isso, a Marinha priorizou o 
enriquecimento de urânio como a 
primeira etapa a ser dominada”, conta o 
militar. Entre as tecnologias de 
enriquecimento, a mais promissora foi  
a de ultracentrifugação. As primeiras 
máquinas de ultracentrifugação feitas  
no brasil iniciaram operação em 1982.

com isso, o país avançou no 
desenvolvimento de novos materiais,  

sensores eletrônicos e novas válvulas 
para operação com hexafluoreto de 
urânio (uf6) – composto usado no 
enriquecimento de urânio –, o que 
impulsionou centros de pesquisas em 
indústrias e universidades.

Apesar dos avanços, a construção do 
submarino nuclear sofreu dificuldades e o 
cronograma teve de ser revisto. Em 2008, 
quando brasil e frança firmaram a 
parceria que daria origem ao programa de 
desenvolvimento de submarinos, a 
previsão era de que o nuclear ficaria 
pronto em 2021. o prazo, agora, é 2029, 
meio século após o início do projeto.

para o especialista em assuntos de 
defesa bernardo Wahl de Araújo Jorge, da 
fundação Escola de sociologia e política 
de são paulo, além das restrições 
orçamentárias do governo federal, a 
demora na concretização do projeto se 
deveu a dificuldades para dominar o  
ciclo de propulsão nuclear, o que inclui  
o processo de produção do combustível.

“Esse não é um tipo de tecnologia que 
costuma ser transferido de um país para 
outro. Exército, Marinha e Aeronáutica 
desenvolveram programas tecnológicos 
buscando formas de enriquecer o urânio.  
o da Marinha prevaleceu, por ser  
o mais eficiente”, diz Jorge. “se esse 
submarino tivesse sido prioritário para 
todos os governos e se não houvesse 
contingenciamento, o atraso seria 
anormal. como isso não aconteceu, o 
tempo amplo que está levando para a  
sua conclusão não é tão excepcional.”

imagem ilustrativa 
do submarino 
nuclear em 
construção no Brasil
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O presidente da Movile fala do futuro do iFood, que 

recebeu US$ 500 milhões em investimento, e defende 

a internacionalização de empresas inovadoras 

e
m meados de novembro o presidente 
da Movile, Fabrício Bloisi, anunciou 
que o aplicativo de entrega de comi-
da iFood havia recebido de investido-
res um aporte de US$ 500 milhões, o 

maior já captado por uma startup na América 
Latina. Com esse dinheiro em caixa, a expecta-
tiva era de que tanto o aplicativo quanto a Movi-
le, sua principal investidora, se transformassem 
em unicórnios, empresas cujo valor é igual ou 
superior a US$ 1 bilhão. Bloisi surpreendeu ao 
contar que as duas já haviam garantido esse sta-
tus nos primeiros meses de 2017, embora o fato 
não tivesse sido divulgado. Para o empresário, 
essa marca é mais um número que ficou para 
trás – seus esforços agora estão concentrados 
em multiplicar por 10 o valor da empresa nos 
próximos anos, uma meta factível em razão 
do potencial internacional representado pe-
lo mercado on-line de pedidos de alimentos.

EntrEvista FabríciO blOiSi y

Local com 
mentalidade 
global

Os US$ 500 milhões investidos no iFood vie-
ram de várias fontes. A Movile fez um primeiro 
aporte de US$ 100 milhões no meio de 2018. Os 
demais US$ 400 milhões vieram no final deste 
ano do grupo sul-africano Naspers, da Innova 
Capital – do investidor suíço-brasileiro Jorge 
Paulo Lemann –, do Just Eat, maior mercado 
digital do mundo de delivery on-line de comi-
da, com sede em Londres, e, mais uma vez, da 
Movile. A quantia será aplicada para acelerar o 
crescimento da marca no Brasil e no exterior e 
aumentar significativamente o número de res-
taurantes cadastrados (hoje são 50 mil), entre-
gadores, cidades e, consequentemente, pedidos. 
O mesmo aplicativo está presente também no 
México e na Colômbia. No total, são realiza-
das 12 milhões de entregas mensais. É um dos 
maiores serviços do tipo do mundo. 

A Movile começou a investir no iFood em 
2013 e hoje é dona de 60% de seu capital. A 

neldson Marcolin
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Recentemente você contou que o iFood 
e a Movile já são unicórnios desde o 
começo de 2017. Até agora, apenas Nu-
bank, 99 e PagSeguro haviam anuncia-
do que alcançaram esse status. Por que 
você não fez o mesmo? Não é um bom 
marketing?
Nós não costumamos abrir números. 
Além disso, estamos mais focados em ser 
uma empresa de mais de US$ 10 bilhões, 
pensamos e sonhamos muito grande. 
A China tem centenas de empresas de 
US$ 300 bilhões, os Estados Unidos, de 
US$ 1 trilhão. Mas, no Brasil, costuma-
-se sonhar em ter apenas US$ 1 bilhão. 
Dá para fazer muito mais no nosso mer-
cado. Tornou-se moda falar sobre ser 
um unicórnio. Embora eu ache que essa 
nomenclatura crie uma distração, tenho 
certeza de que a partir de agora não ve-
remos apenas unicórnios no Brasil, mas 
empresas que valem muito mais do que 
isso. Estamos só começando. Queremos 
passar esse otimismo para as empresas 
brasileiras. A região é um destaque de in-
vestimentos em empresas de tecnologia. M
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Para Bloisi, muitas outras 
jovens empresas 
brasileiras valerão mais  
de US$ 1 bilhão  
em um futuro próximo

companhia presidida por Bloisi englo-
ba várias startups como a PlayKids, de 
conteúdo educativo; a Wavy, que reúne 
negócios de tecnologia da informação; a 
Sympla, de venda de ingressos; e a Zoop, 
plataforma de pagamentos e serviços. 

Como ocorre frequentemente com 
empresas de base tecnológica, a Movi-
le nasceu – com outro nome – em uma 
universidade, a Estadual de Campinas 
(Unicamp), e passou por sucessivas 
transformações à medida que crescia. 
Bloisi e Fábio Póvoa, colegas na gradua-
ção, criaram em 1998 a Intraweb, que 
oferecia softwares e soluções em tec-
nologia da informação. A empresa ficou 
incubada na Companhia de Desenvol-
vimento do Polo de Alta Tecnologia de 
Campinas (Cietec) e em 2001 foi com-
prada pela GoWapCorp.

No ano seguinte mudou o nome para 
Compera. Em 2007, uniu-se à Movile e 
adotou esse nome. Desse período em 
diante, a empresa comandada por Bloisi 
passou por várias outras fases, incluindo 
novas fusões e aquisições de empresas 
no Brasil e em países latino-america-
nos. Nesta década, transformou-se em 
um grupo de capital de risco com 2.200 
funcionários, sede em Campinas e 16 
filiais na América Latina, França e Es-
tados Unidos.

Bloisi é baiano e tem 41 anos. Decidiu 
trocar Salvador pelo interior paulista 
para estudar ciências da computação na 
Unicamp, em 1995. Formou-se em 1998 
e entrou para um mestrado da Fundação 
Getulio Vargas em São Paulo (FGV-SP), 
durante o qual estudou modelos e estra-
tégias de crescimento de startups entre 
2005 e 2008. Nesta entrevista, ele fala 
dos planos para a expansão do iFood, 
das unidades do Grupo Movile e dá a 
sua visão de como as empresas brasilei-
ras deveriam fazer inovação, sempre de 
olho no mercado internacional.
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É preciso  
acreditar no 
potencial 
disruptivo da 
tecnologia e  
saber que trilhões 
de dólares irão  
para empresas 
inovadoras  
nos próximos anos

A iFood faz 12 milhões de entregas men-
sais de comida no Brasil, além da Co-
lômbia e do México. Em quais áreas 
os US$ 500 milhões serão investidos?
Crescemos mais de 100% ao ano e há 
muito espaço e apetite para crescer. Que-
remos dobrar o número de entregadores 
e de cidades atendidas, além de triplicar 
o número de restaurantes cadastrados no 
aplicativo – hoje em cerca de 50 mil – e 
também de pedidos. Esse investimento 
irá acelerar o crescimento, o desenvolvi-
mento de produtos e a expansão geográ-
fica do iFood. Queremos investir mais em 
inteligência artificial e pagamentos, re-
duzindo o custo e aumentando a qualida-
de, melhorando assim a experiência dos 
nossos principais parceiros e clientes: 
restaurantes, entregadores e usuários. 
Nossa meta é crescer exponencialmente. 

A líder norte-americana do setor, a 
Grubhub, tem 410 mil pedidos de re-
feições por dia, pouco mais do que o 
iFood, com 390 mil. Vocês alcançarão 
o primeiro lugar?
Estamos crescendo duas vezes mais rá-
pido que o Grubhub em número de pe-
didos por dia em termos de porcentagem 
anual. Fomos de 187 mil pedidos por dia, 
em outubro de 2017, para mais de 390 
mil por dia, em outubro de 2018. O food 
delivery on-line está passando por uma 
incrível expansão globalmente e acredi-
tamos que, comparando nossos últimos 
números aos dos principais players glo-
bais, estamos colocando o Brasil cada vez 
mais no mapa do food delivery.

Há a possibilidade de o iFood receber 
novos aportes no próximo ano?
Acredito que sim, mas ainda não há nada 
previsto. É ótimo para a Movile ter inves-
tidores de longo prazo que nos apoiaram 
na última década. Assim, nosso grupo 
poderá continuamente apoiar o iFood 
para garantir que ele se mantenha como 
líder de mercado.

Está no seu horizonte realizar uma IPO 
– a oferta pública inicial ou abertura de 
capital – do iFood ou da Movile? 
Não pensamos nisso porque não estamos 
precisando de capital, no momento. O 
iFood poderia facilmente fazer uma IPO 
hoje. Mas temos melhor acesso ao capital 
como empresa privada com a vantagem 
de não ter de dizer ao mundo o que es-
tamos fazendo. Não temos uma proje-

ta anual média de R$ 100 milhões, 100 
milhões de usuários ativos e 400 em-
presas parceiras. Temos a Sympla, uma 
plataforma completa para venda e ges-
tão de ingressos e inscrições para todos 
os tipos de evento. A empresa já vendeu 
mais de 4 milhões de ingressos em 2 mil 
cidades, em mais de 50 mil eventos, rea-
lizados por 10 mil produtores. Em mé-
dia, sete ingressos são vendidos a cada 
minuto. Também investimos no início 
do ano na Zoop, uma plataforma aberta 
de pagamentos e serviços financeiros 
as a service, com tecnologia financeira 
focada em habilitar outras empresas a 
desenvolverem suas próprias soluções 
de pagamento e serviços financeiros. 

Há um movimento claro para se pes-
quisar e usar mais IA, a inteligência 
artificial, no mundo todo, incluindo o 
Brasil. As empresas do grupo Movile, 
todas de base tecnológica, já usam o 
recurso comumente? 
Sim, as empresas já utilizam, mas que-
remos fomentar cada vez mais a IA den-
tro do grupo, por considerarmos que 
a oportunidade é enorme. Queremos 
ser referência mundial em IA obtendo 
um conhecimento mais profundo dos 
consumidores para personalizar a sua 
experiência. Ninguém está investin-
do em IA no Brasil devidamente. Co-
mo país, estamos atrasados nesse jogo, 
mas temos de mudar esse cenário para 
garantir nossa competitividade. Como 
empresa, estamos fazendo muito nesse 
sentido e queremos nos tornar líderes 
regionais no desenvolvimento de solu-
ções baseadas em inteligência artificial. 

Você já declarou que as empresas de 
tecnologia no Brasil pensam pequeno 
e deveriam olhar mais longe. A seu ver, 
por que isso ocorre?
É preciso ser local com uma mentalida-
de global. Aprender com os líderes de 
mercado é essencial. O que fazemos no 
iFood é referência mundial em food de-
livery, comparável aos grandes players 
norte-americanos e europeus. Acredito 
que temos um enorme potencial como 
país e que podemos ter muitas empresas 
de US$ 10 bilhões. Na Movile, trabalha-
mos para atingir esse objetivo, capaci-
tando empresas com potencial global 
para expandir o ecossistema brasileiro. 
Tornar-se global deixou de ser uma op-
ção – é uma necessidade. Portanto, ao 

ção exata para o iFood, mas queremos 
crescer mais de 10 vezes. 

Qual é o valor de mercado da Movile 
hoje?
Não podemos dizer. No início de 2017 
superamos o valor de US$ 1 bilhão. 

Qual é a segunda maior empresa con-
trolada pelo seu grupo hoje?
A iFood é a maior. Em segundo lugar 
vem a Playkids, plataforma líder global 
em conteúdo educativo para as famílias. 
Fazem parte o Playkids, aplicativo da ca-
tegoria infantil educativa mais baixado 
do mundo; a Leiturinha, maior clube de 
assinatura de livros infantis do Brasil; 
o PlayKids Explorer, clube de assina-
tura de atividades educativas; e a Loja 
Leiturinha, marketplace com seleção 
dos melhores produtos infantis dispo-
níveis no mercado. Além disso, outras 
empresas fazem parte do grupo, como 
a Wavy, que reúne mensageria, conteú-
do e outros negócios com operadoras 
de telefonia móvel e televisão. É líder 
na América Latina e um dos maiores 
do mundo nesse segmento, com recei-



pEsQUisa FapEsp 274 z  83

visar apenas o mercado interno e não 
planejar uma estratégia para impactar 
vidas de maneira global, várias empre-
sas brasileiras têm sido reféns de suas 
próprias limitações. 

Como sair dessa armadilha e criar um 
ecossistema de inovação realmente pro-
dutivo para o país? 
É preciso pensar grande e focar em cons-
truir empresas globais. Não precisamos 
ter síndrome de inferioridade. Vejo pes-
soas culpando a crise econômica e os 
problemas do nosso país. Essas questões 
não facilitam a vida, mas tenho certe-
za de que uma parcela da culpa é dos 
empreendedores. Temos de fazer nossa 
parte – é preciso acreditar no potencial 
disruptivo da tecnologia, e saber que 
trilhões de dólares irão trocar de mãos 
para empresas novas e inovadoras nos 

próximos anos, fomentar a inovação e 
investir cada vez mais em iniciativas que 
acelerem a transformação com tecnolo-
gia. Podemos perceber um grande mo-
vimento de crescimento nessa área nos 
últimos anos, grandes investidores co-
meçaram a olhar para a América Latina 
e acredito que a tendência será de muito 
crescimento. Exemplo disso são os gran-
des investimentos da China, a IPO do 
PagSeguro, o surgimento de unicórnios 
como 99 e Nubank, entre outros.

Mesmo com limitações, as universida-
des brasileiras, especialmente as públi-
cas, formam profissionais capazes de 
solucionar problemas tecnológicos. A 
Movile recruta gente diretamente nas 
universidades? 
Sim, temos parcerias com diversas em-
presas juniores e universidades do país, 

como UFSCar [Universidade Federal de 
São Carlos], USP [Universidade de São 
Paulo], Unicamp, UFPE [Universidade 
Federal de Pernambuco], entre outras. 
Acreditamos no conhecimento que é 
produzido na academia, temos diversos 
programas de estágio. 

Seu mestrado na FGV teve como tema a 
modelagem do processo de crescimento 
acelerado de startups. O quanto a pós-
-graduação o ajudou profissionalmente?
Acredito que a minha pós-graduação foi 
fundamental para o crescimento da Mo-
vile. Estudei como as empresas interna-
cionais crescem, inovam, as estratégias 
de consolidação mais eficazes, e pude 
aplicar tudo isso no aprimoramento do 
grupo que presido. E, sem dúvida, colo-
quei meu mestrado em prática mudando 
a estratégia da empresa. Acredito muito 
nos estudos e não creio na divisão acadê-
mico versus prático – acredito nos dois. 
É necessário ser acadêmico para apren-
der e colocar isso em prática, e esse foi o 
meu caso. Incentivo bastante as pessoas 
a continuar estudando o tempo intei-
ro. Depois de minha pós-graduação na 

FGV, fiz cursos na Universidade 
Stanford e agora estou entrando 
em outro, em Harvard, nos Esta-
dos Unidos. Ter a capacidade de 
aprender constantemente é o que 
me capacita a manter uma em-
presa que está sempre mudando 
e inovando. 

Durante sua graduação na Unicamp, 
você participou de um projeto temático 
do professor Secundino Soares Filho, 
sobre sistemas de energia elétrica, por 
meio de uma bolsa de iniciação cientí-
fica da FAPESP. A experiência o aju-
dou de alguma maneira ao se lançar 
como empreendedor de empresas de 
base tecnológica? 
A iniciação científica foi minha primeira 
conexão com a inovação, a academia e o 
primeiro passo para começar a pensar 
em um mestrado. Foi importante para 
me conectar melhor com a Unicamp, 
interagir mais com meus colegas e pro-
fessores, além de me expor a novas ex-
periências e aprendizados na área de 
tecnologia. No período em que eu estava 
fazendo a iniciação científica, ocorreu o 
mais interessante: comecei a materializar 
a possibilidade de abrir uma empresa. 
Acabei colocando a teoria em prática. n
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Entregadores de 
comida do aplicativo 
iFood em São Paulo: 
empresa quer 
manter crescimento 
exponencial
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Araponga

Junção dos termos ará + ponga 
= pássaro sonante. Presente 
no Pará e no Amazonas, a ave 
conhecida por vocalização 
semelhante a um sino, e  
por isso mesmo denominada 
ferrador e ferreiro, existe 
também nas Guianas e na 
Venezuela. O macho (à direita, 
na imagem) é completamente 
branco. Sobre o pássaro, 
escreveu o naturalista Emílio 
Goeldi (1859-1917), em 1894: 
“Também ali entoa a Araponga 
sua cantilena de ferreiro, que 
se representa qual martelo 
manejado violentamente 
muitas vezes sem  
conta, mas com intensidade  
decrescente, repelido e atraído 
pela bigorna”.
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Pirarara

União de pi’ra (peixe) + a’rara 
(arara). Peixe amazônico que 
pode chegar a 1,30 metro  
de comprimento. “Pirarara 
quer dizer ladrão, do peixe, ou 
peixe ladrão, supondo que lhe 
vem o nome do muito peixe 
que come, porque é de 
rapina”, buscou definir o 
padre jesuíta português João 
Daniel (1722-1776), que 
dedicou os últimos anos de 
sua vida a registrar, no 
cárcere, memórias e reflexões 
dos 16 anos que viveu na 
Amazônia. O material foi 
publicado em 2004, no livro 
Tesouro descoberto no máximo 
rio Amazonas. 

Com abordagem 

multidisciplinar, livro resgata 

lendas e registros de naturalistas 

para revelar aspectos pouco 

conhecidos da Amazônia

Segredos da

floresta

hUmAnIdAdES  hiSTóriA y

Glenda mezarobba
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despeito de a primeira expedição 
“científica” à maior floresta tropical 
do mundo ter sido registrada no sé-
culo XVIII, a Amazônia segue cer-
cada de mistérios. Não poderia ser 

diferente se considerarmos, por exemplo, sua 
dimensão. São cerca de 7 milhões de quilômetros 
quadrados cobrindo territórios localizados em 
nove países. Com 60% da floresta em áreas bra-
sileiras, o bioma está presente nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Embora a ciência ainda 
não consiga descrever ou explicar boa parte do 
que lá existe, não é pouco o conhecimento acu-
mulado sobre a floresta, como atesta o acervo da 
biblioteca do Museu Paraense Emílio Goeldi. Foi 
lá que a biblioteconomista Olímpia Reis Resque 
garimpou as preciosidades que compõem Ama-
zônia exótica: Curiosidades da floresta (Empí-
reo), que permitem conhecer um pouco melhor 
a região, considerada desde 2000 Patrimônio 
Natural da Humanidade pela Organização das 
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Pacova

De pac-oba, folha de enrolar ou que se 
enrola. Banana, figueira-de-adão e 
pacobuçu são algumas de suas variações. 
“Bananeiras, há em grande abundância em 
todo o vale do Amazonas. No município de 
Vila Bela vi bananas ou pacovas, como aí 
são chamadas, de um tamanho 
descomunal”, escreveu o cônego Francisco 
Bernardino de Souza (1834-?) em 
lembranças e curiosidades do Vale do 
Amazonas, antes de enumerar pelo menos 
10 variedades do fruto, dentre eles a pacova 
grande “cujo comprimento varia de um a 
dois palmos, e de 3 polegadas de diâmetro”.

Jenipapo

Variação de yanipaba ou nhandipab, 
fruto de esfregar ou que serve para 
pintar. A casca do jenipapo tem 
propriedades medicinais.  
O naturalista João Barbosa rodrigues 
(1842-1909) registrou, em 1894,  
que sua raiz é purgativa e que “os 
banhos das cascas são empregados 
nas úlceras e nas diarreias”. Sua 
madeira pode ser utilizada para 
confecção de canoas e móveis. O 
antropólogo luís da Câmara Cascudo 
(1898-1986) diz que o “jenipapeiro 
abriga fantasmas em torno de si e por 
essa razão em certas fazendas de 
gado o rebanho não se reproduz”.

Sagui

De ça-coi, olhos inquietos.  
O menor de todos, que habita o alto 
Amazonas, mede 16 centímetros,  
sem a cauda – de igual comprimento. 
Sobre ele, anotou o explorador 
norte-americano Victor Wolfgang von 
hagen (1908-1985): “Os saguis 
classificam-se ainda entre os mais 
belos animais do mundo. Entre eles 
encontram-se alguns pretos, e de 
dedos metidos em luvas alaranjadas. 
Existem os leonardos, assim 
chamados (um nome desses para  
um animal tão pequenino!)  
por possuírem uma espécie de juba,  
à maneira de leão. E existe também  
o sagui dourado”.



Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). 

Segundo volume de uma trilogia iniciada em 
2011, os 57 verbetes que compõem o livro são 
resultado do empenho da pesquisadora da his-
tória da Amazônia em revelar detalhes de espé-
cies muito utilizadas pela população local. “Foi 
a forma que encontrei de divulgar não apenas 
nossa fauna e flora, mas também nosso acervo”, 
conta. Bibliotecária da instituição durante 35 
anos, Resque iniciou sua trajetória profissional 
no próprio museu, como estagiária, quando ain-
da cursava a Universidade Federal do Pará. Não 
demorou a perceber que ali não lhe faltaria in-
formação. Com 300 mil volumes, entre revistas e 
livros disponíveis ao público, e mais 3 mil obras 
raras, a biblioteca Domingo Soares Ferreira Pen-
na, fundada no século XIX, reúne o maior acervo 
sobre a Amazônia do país. “Depois de 40 anos 
frequentando diariamente o museu, ainda me 
surpreendo com a coleção, que é riquíssima. En-
tro no acervo para procurar um livro e encontro 
outro, que nunca tinha visto”, conta.

múltIplOS OlhArES
Como indicam os breves registros que exempli-
ficam esta reportagem, no livro há informações 
de distintas perspectivas. Organizadas em ordem 
alfabética das espécies selecionadas, revelam a 
etimologia das palavras, priorizam relatos de 
naturalistas e reproduzem lendas e curiosidades 
dos habitantes da floresta. Além da bibliografia 
consultada, que inclui raridades como Pátria 
selvagem, a floresta e a vida, mythos amazôni-
cos: Os escravos vermelhos, publicado no início 
do século XIX por Alexandre de Mello Moraes 
Filho (1844-1919), o livro apresenta um glossá-
rio de termos regionais, como caruana (gênio do 
bem) e paul (pântano), e breve biografia de meia 
centena de viajantes que passaram pela região, 
com destaque para uma única mulher. Lendo a 
obra, descobre-se que a artista botânica inglesa 
Margaret Mee (1909-1988) iniciou sua primeira 
expedição à Amazônia aos 47 anos de idade e 
manteve contato com a população local durante 
as três décadas seguintes.

Parte das imagens que ilustram o livro foi ex-
traída do acervo do museu e de sua coleção de 
obras raras. Algumas aquarelas foram pintadas 
por artistas locais contemporâneos e há ilus-
trações de sites como o Plant Illustrations. En-
cantada com o espaço reservado ao feminino no 
imaginário de povos indígenas e comunidades 
ribeirinhas, no último volume da trilogia Resque 
pretende explorar a figura da mãe. “Na Amazô-
nia, para tudo existe uma mãe”, diz. “Jaci é mãe 
da lua, Coaraci, a mãe do sol. Para os povos da 
floresta, a mata é a mãe dos bichos e não pode 
ser desrespeitada.” n

Paricá

De pari’ka, espécie de tabaco. 
Também conhecida como 
angico e niopó, a árvore da 
família das leguminosas 
possui boa madeira.  
Seu fruto, se preparado 
adequadamente, pode ser 
usado como rapé. Na imagem, 
que consta da obra Viagem 
filosófica pelas capitanias do 
Grão-Pará, rio negro, mato 
Grosso e cuiabá (1783-1792), 
de Alexandre rodrigues 
Ferreira (1756-1815),  
índio Mura aparece inalando  
o Paricá.

matá-matá

Sobre a etimologia da palavra 
usada para definir o quelônio, 
que vive em águas paradas e 
se alimenta de peixes 
pequenos, registrou Goeldi, 
em o nome do jabuty 
matá-matá: “Sendo ‘matá’ em 
Aruan a palavra para ‘couro, 
pele’, a repetição da palavra 
dá simplesmente mais força 
ainda à noção. Tais repetições 
são um característico da 
linguagem infantil de um lado, 
e de muitas línguas de povos 
primitivos por outro lado”.
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Pesquisas questionam a história de uma 

das mais tradicionais culinárias brasileiras

Da manDioca 
ao milho, 

d
epois de A culinária caipira da 
Paulistânia (Três Estrelas), 
apreciar a comida mineira 
em qualquer cidade paulista 

poderá parecer uma ironia. Em livro 
recém-lançado, o sociólogo paulista Car-
los Alberto Dória contesta a divisão da 
culinária brasileira segundo os estados 
da federação e, a partir de um esforço 
de pesquisa que remonta à colonização, 
investiga os hábitos alimentares de uma 
região hoje correspondente a Santa Ca-
tarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Gros-
so e Tocantins. A culinária desse vasto 
território, embora comporte variações 
locais, encontraria sua identidade em 
ingredientes e técnicas resultantes da 
relação entre o português e o índio – 
identidade que o autor reconhece como 
caipira, denunciando o preconceito his-
toricamente associado ao termo.

Para essa reconstituição inédita, o so-
ciólogo e diretor do Centro de Cultura 
Culinária Câmara Cascudo vem seguin-
do a trilha do milho – cuja importância, 
como elemento nacional, a pesquisa pre-

tende reabilitar. “O que existe de signifi-
cativo na nossa história culinária é uma 
projeção muito grande da mandioca co-
mo alimento por excelência dos brasi-
leiros, especialmente na historiografia 
romântica”, diz Dória, referindo-se a 
autores que, como o historiador brasi-
leiro Francisco Adolfo de Varnhagen 
(1816-1878), associavam o milho unica-
mente aos povos andinos. “Eu procuro 
relativizar essa clivagem, mostrando que 
o milho também está muito presente 
na culinária dos índios brasileiros, es-
pecialmente dos grupos guaranis, que 
o teriam trazido de onde hoje é Ron-
dônia”, explica. O livro mostra como, 
500 anos antes da descoberta do Brasil, 
índios que povoavam as regiões Sul e 
Sudeste cultivavam alimentos como o 
milho, a abóbora e diversos tipos de fei-
jão, que se tornariam “o tripé vegetal da 
cozinha caipira”, escreve o pesquisador.

O principal elo entre as culinárias cai-
pira e guarani foi o bandeirante, que sub-
jugou indígenas em seu movimento de 
exploração do território brasileiro. “Em 
um primeiro momento”, argumenta Dó-

Luisa Destri

Do 
inDígena  

ao 
caipira

sociologia da alimentação y
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mo exemplo, cita o fato de a enciclopédia 
Barsa abordar contribuições “trazidas” 
pelo índio para a alimentação brasilei-
ra. “Como ele trouxe se já estava aqui?”, 
pergunta Esteves.

A partir do século XVII, com a desco-
berta do ouro em Minas Gerais, forma-
ram-se núcleos populacionais no interior 
do país, que passaram a abastecer a ativi-
dade mineradora. O milho manteve seu 
protagonismo, seja pelo uso no preparo 
de alimentos ou por seu emprego na ali-
mentação de animais. Foi nesse momento 
de ocupação sedentária da terra que um 
ingrediente típico da culinária portugue-
sa passou a integrar a cozinha caipira: o 
porco, cuja banha começou a ser incluída 
no preparo de diversos pratos. Em ver-
dadeiros postos de abastecimento para 
exploradores e tropeiros de passagem, 
cozinhava-se e servia-se o que se pro-
duzia: feijão, farinha de milho, toucinho, 
arroz, couve, carne de porco e galinha, 
marmeladas, licores e conservas de frutas.

Com o declínio da mineração, a partir 
de fins do século XVIII, sua função se 
transformou. As propriedades menores 
passaram a produzir para a própria sub-
sistência, enquanto as demais abasteciam 
a vizinhança com uma variedade maior de 
produtos. Nascia então aquele que Dória 
considera o “núcleo da culinária caipira” 
e que ele define como “a propriedade co-
mandada pessoalmente pelo lavrador e 
sua família, visando primordialmente à 
subsistência, podendo ou não direcionar 
excedentes eventuais ao mercado”: o sítio.

Se Minas Gerais fez desse universo 
culinário seu patrimônio, uma tradição 
de técnicas, ingredientes e utensílios não 
são exclusividades mineiras, como se em-
penha em demonstrar Dória. “A cozinha 
mineira passou a existir em um contexto 
de desenraizamento dos paulistas em re-
lação ao próprio estado, quando eles se 
voltam mais ao seu passado europeu ou 
asiático, e Minas Gerais investe na cria-
ção do mito da mineiridade”, observa o 
sociólogo. Ainda que “Paulistânia” seja 
um termo cunhado por intelectuais de 
São Paulo que, entre as décadas de 1930 
e 1940, propunham cultivar o mito ban-
deirante, a urbanização do estado no iní-
cio do século XX implicou um projeto 
político e cultural de modernização que 
rechaçava o caipira como símbolo do atra-
so, dissociando-o da identidade paulista. 
Enquanto isso, o estado mineiro construía 
como sua a culinária da Paulistânia. n

ria, “os bandeirantes comiam basicamen-
te o que os nativos ofereciam – a caça, a 
pesca e a coleta, além dos produtos de 
suas roças”. A partir do século XVII, os 
portugueses passaram a adotar as téc-
nicas indígenas conforme as necessida-
des impostas em seus deslocamentos. O 
milho tornou-se ingrediente essencial, 
pelo fácil consumo de sua farinha e a 
possibilidade de duas colheitas anuais – 
ao contrário da mandioca, que só pode 
ser colhida 18 meses após sua plantação.

Segundo o autor, esse é um argumento 
que mostra como a culinária tradicional 
brasileira não é necessariamente o resul-
tado da miscigenação entre as culturas 
europeia, indígena e negra, como se ar-
gumenta desde estudos realizados pelo 
sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987) e 
pelo folclorista Luís da Câmara Cascudo 
(1898-1986). No caso da comida caipira, 
além de faltar um dos três elementos, o 
negro, já que a mão de obra do período 
estudado foi sobretudo indígena, não 
se pode dizer que o processo tenha sido 
de combinação igualitária: trata-se de 
uma história de dominação, em que co-

lonizadores se adaptaram à alimentação 
local, indígena, utilizando-a para seus 
propósitos expansionistas. Ao mesmo 
tempo, muitos traços e hábitos indígenas 
permaneceram “vivos e ativos” entre os 
colonizadores, eles próprios submetidos 
a um processo de “aculturação”. 

vIoLêncIA E ApAgAmEnto
A visão da culinária brasileira como resul-
tado de uma simples mistura é contestada 
também por Phellipe Marcel Esteves, 
professor de estudos da linguagem na 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
e autor de Discurso sobre alimentação nas 
enciclopédias do Brasil – Império e Primei-
ra República (Eduff ). “O processo históri-
co de constituição da culinária do Brasil 
se deu com muita violência e apagamen-
to – como o de técnicas indígenas de co-
zimento e preparo que eram e seguem 
sendo utilizadas, mas não aparecem nos 
livros de culinária”, ele diz. E completa: 
“O apagamento não se dá empiricamen-
te; não é que não se use mais nada dos 
indígenas ou dos africanos. Nós usamos. 
O apagamento acontece no discurso”. Co-IL
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Rodrigo de Oliveira Andrade

Comissão científica de exploração 

ao Ceará ajudou a enriquecer  

acervo do Museu Nacional em 

meados do século XIX 

em 26 de janeiro de 1859, uma comissão formada por 
alguns dos naturalistas e intelectuais mais 
renomados da época embarcou no vapor Tocantins 
rumo ao Ceará, em uma expedição que pretendia 

explorar as riquezas de algumas das províncias menos 
conhecidas do Brasil. Ao longo de quase três anos, 
empreendeu amplo trabalho de identificação e prospecção 
de recursos naturais e informações sobre climatologia, 
topografia, cursos dos rios, minerais, fauna e flora, além  
de costumes, línguas e tradições indígenas. O objetivo era 
permitir ao governo conhecer melhor as carências e 
potencialidades daquela região. Apesar de integrar as 
atividades do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e ter 
colaborado no processo de consolidação das ciências 
naturais no país, a expedição foi praticamente esquecida 
pelos historiadores da ciência no Brasil, sendo retomada 
em estudos feitos a partir da década de 1990. “Ainda não se 
sabe, mas estima-se que boa parte do material coletado 
tenha se perdido no incêndio que consumiu a instituição 
científica em setembro deste ano”, lamenta a historiadora 
Karoline Viana Teixeira, do Centro de Humanidades da 
Universidade Federal do Ceará (UFC).

Tesouros  
do sertão

memória

Aquarela de Reis Carvalho fixa aspectos do cotidiano dos membros da comissão
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Aprovada, a comissão foi 
organizada em cinco seções, 
chefiadas por naturalistas 
de instituições e museus 
científicos do país. A de 
botânica ficou aos cuidados 
de Francisco Freire Alemão 
(1797-1874), um dos mais 
notáveis botânicos 
brasileiros, e a de geologia e 
mineralogia com o 
engenheiro Guilherme 
Schüch de Capanema 
(1824-1908), do Museu 
Nacional. Ferreira Lagos 
ficou responsável pela  
seção zoológica, enquanto o 
matemático Giacomo Raja 
Gabaglia (1826-1872), da 
Academia da Marinha, 
liderou a seção astronômica 

A Comissão Científica de 
Exploração é considerada a 
primeira viagem científica 
composta apenas por 
brasileiros. Foi idealizada  
em meados de 1854 pelo 
naturalista Manuel Ferreira 
Lagos (1816-1871), da seção 
de anatomia comparada e 
zoologia do Museu Nacional, 
e aprovada em maio de 
1856, em reunião no 
Instituto Histórico 
Geográfico Brasileiro 
(IHGB), do qual era 
secretário. Em seu discurso 
a favor da expedição, 
Ferreira Lagos contrapôs-se 
aos resultados das viagens 
feitas por estrangeiros, 
como o naturalista inglês 
Francis de la Porte 
(1810-1880), que 
excursionou pelo Brasil a 
serviço da França entre 
1837 e 1841. Para o 
brasileiro, não faltavam no 
país pessoas de talento e 
com as habilitações para a 
pesquisa científica.

Além de fazer o 
levantamento das condições 
materiais disponíveis para 
seu aproveitamento 
comercial e industrial, a 
proposta enviada ao 
governo imperial também 
contemplava a preocupação 
de Ferreira Lagos com o 
incremento das coleções do 
Museu Nacional. Um dos 
propósitos da comissão, 
segundo ele, seria o de 
formar para a instituição 
“uma coleção de produtos 

dos reinos orgânico e 
inorgânico e de tudo quanto 
possa servir de prova do 
estado de civilização, 
indústria, usos e costumes 
dos nossos indígenas”. A 
escolha do Ceará como área 
de trabalho apoiou-se na 
hipótese de descoberta e 
exploração de metais 
preciosos. Os mitos de 
riquezas envolvendo aquela 
terra eram antigos, ainda que 
os portugueses não tenham 
se interessado em explorá-la, 
possivelmente por conta de 
sua aparência, que ora se 
mostrava como um imenso 
areal, entremeado de dunas, 
ora como litoral infindo 
coberto de mangues.

Estima-se que boa 

parte do material 

coletado tenha se 

perdido no incêndio 

que consumiu  

o museu em 

setembro deste ano
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Reprodução  
de algumas  
das plantas 
encontradas  
no sertão, entre  
elas orquídeas  
e malváceas

um soldado, um carneiro e uma vivandeira em marcha rumo à cidade do Crato, no Ceará, em 1859
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e geográfica. O poeta 
maranhense Antônio 
Gonçalves Dias (1823-1864), 
do Colégio Pedro II, no Rio, 
chefiou a seção etnográfica 
e fez a narrativa da  
viagem. A documentação 
iconográfica, feita na forma 
de ilustrações de plantas, 
animais, pessoas e 
paisagens, ficou a cargo  
de José dos Reis Carvalho 
(1798-1892), da Escola  
da Marinha.

Reis Carvalho havia sido 
aluno da primeira turma da 
Academia Imperial de Belas 
Artes, fundada no Rio de 
Janeiro em 1826 por dom 
João VI com o objetivo de 
inaugurar o ensino artístico 
no Brasil em moldes 
semelhantes aos das 
academias de artes 
europeias. Discípulo do 
pintor e desenhista francês 
Jean-Baptiste Debret 
(1768-1848), Reis Carvalho 
era reconhecido àquela 
época como um dos mais 
talentosos documentalistas 
de flores.

A expedição contou em 
um primeiro momento com 
amplo apoio do imperador 
Pedro II e da elite 
intelectual do Rio, tendo, 
inclusive, chegado aos 
ouvidos de naturalistas 
europeus, entre eles o 
botânico Carl Friedrich von 
Martius (1794-1868), com 
quem Freire Alemão 
mantinha contato. Ao longo 
de quase três anos, 
percorreu a província do 
Ceará, estendendo-se 
também por regiões do 
Piauí, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco.

Durante esse período, no 
entanto, vários 
contratempos políticos e 
financeiros contribuíram 
para que o empreendimento 
fosse questionado. “Os 
problemas enfrentados pela 
comissão, para além dos 
financeiros e decorrentes 
das condições climáticas e 
precariedades do sertão 
nordestino, envolveram 
conflitos pessoais entre os 
membros, mal-entendidos 
com as autoridades locais  
e a perda de material de 
trabalho da seção geológica 
no naufrágio do iate Palpite, 
em barra do Acaraú, quando 
este seguia para Fortaleza”, 
destaca a historiadora 
Maria Margaret Lopes, do 
Programa de Pós-graduação 
Interunidades em 

Museologia do Museu de 
Arqueologia e Etnologia  
da Universidade de São 
Paulo (MAE-USP), em artigo 
publicado na revista 
História, Ciência, Saúde —  
Manguinhos.

Outros episódios 
envolvendo o suposto 
comportamento libertino de 
Capanema e Gonçalves Dias, 
e a descuidada aclimatação 
de 14 camelos vindos da 
Argélia para o transporte 
dos comissionados pelos 
sertões, os quais mais tarde 
foram trocados por jegues, 
também contribuíram para 
que, no Rio, o trabalho do 
grupo fosse visto como uma 
iniciativa malfadada, cara  
e inútil. “Em meio a tudo 
isso, alguns passaram a se  
referir à expedição como  
Comissão das Borboletas, 
apelido dado por aqueles 
que questionavam sua 

A expedição contou 

com amplo apoio  

de Pedro II e da elite 

intelectual do  

Rio, e chegou  

aos ouvidos de 

naturalistas europeus, 

entre eles Carl 

Friedrich von Martius

Festa de casamento com baile de ponta de rua em região próxima à serra da vargem Grande (Ce)

Alguns 
espécimes  
de borboletas 
retratados 
durante os 
trabalhos  
da comissão
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relevância científica”, 
escreveu Karoline Teixeira, 
da UFC, em artigo publicado 
em 2013 na revista Cadernos 
de História da Ciência.

Karoline analisou a 
experiência da comissão 
científica à luz do uso da 
ciência como braço 
intelectual do 
desenvolvimento do 
Império, em um país que 
buscava lidar com a herança 
colonial e, ao mesmo  
tempo, estabelecer-se como 
nação moderna, capaz de 
empreender o conhecimento 
de seu próprio 
território. Segundo ela, ainda 
que muitos a tenham 
considerado um fracasso  
por não ter encontrado os 
tesouros esperados, a 
expedição resultou  
em uma coleta diversa  
de pássaros, insetos e 
répteis, os quais mais tarde 
foram enviados ao  
acervo do Museu Nacional.

A instituição àquela época 
também recebeu 46 caixas 
vindas do Ceará com 
materiais coletados pela 
seção geológica e botânica.  

O herbário do Museu 
Nacional foi abastecido com 
aproximadamente 14 mil 
amostras de plantas, 
guardadas em caixas de 
folhas de flandres soldadas 
e revestidas de madeira. 
“Foi a maior contribuição 
botânica feita até então  
ao acervo do museu”, 
comenta Margaret Lopes. 
“A instituição, que sempre 
lutou por verbas para 
aquisição de coleções, 
lucrou muito com o 
trabalho da comissão.”

Parte do material 
coletado foi encaminhada 
ao acervo do IHGB.  
Alguns utensílios, 
artesanatos, armas e outros 
artefatos foram litografados 
no Instituto Artístico 
Brasileiro e coloridos à mão 
pelo alemão Henrique 
Fleiuss (1824-1882). Com o 
material trazido pela 
comissão, o museu foi o 
primeiro a organizar, à 
moda das exibições 
europeias, uma exposição 
industrial no Rio, em 
setembro de 1861, com os 
produtos naturais e 

Os trabalhos da 

comissão resultaram 

em rica contribuição 

artística e 

documental, com 

desenhos, aquarelas  

e guaches sobre o 

Ceará de meados  

do século XIX

relacionados aos costumes 
da província do Ceará.  
O êxito da iniciativa 
fortaleceu a ideia de se fazer 
uma Exposição Nacional, 
preparatória para a 
Exposição Universal, em 
Londres, em 1862, primeira 
da qual o Brasil participou 
oficialmente.

Os trabalhos da expedição 
também resultaram em rica 
contribuição artística e 
documental composta por 
desenhos, aquarelas e 
guaches de Reis Carvalho. 
Trata-se de um amplo acervo 
de informações do Ceará de 
meados do século XIX,  
com abrangência na flora, 
paisagens rurais e urbanas, 
arquitetura, artefatos, 
costumes e pessoas. Parte 
desse material foi reunida  
e publicada no livro 
Aquarelas & desenhos do 
Ceará oitocentista: O trabalho 
de José dos Reis Carvalho  
na Comissão Científica  
de Exploração (1859-1861), 
lançado em janeiro de  
2017 pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). n

em aquarela de 
1860, Reis 
Carvalho retrata a 
Igreja do Bom Jesus 
dos Aflitos ao lado 
de casas modestas 
na pequena vila de 
Arronches, próxima 
a Fortaleza
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Com mais de 20 livros de análise sociológica 
na bagagem, o autor surpreende com o coração 
de sua pauliceia numa alusão apropriada à obra 
de Mário de Andrade (1893-1945) de 1922, Pau-
liceia desvairada. Por certo este livro é produto 
de anos de observação e de pesquisa histórica, 
atividade paralela à de sociólogo. Produto de 
quem quer e pode fazer parte do lugar em que 
vive com curiosidade, criatividade e imaginação. 

Henri Lefebvre (1901-1991), um dos mais im-
portantes estudiosos das cidades, trabalhou dois 
anos como taxista em Paris para poder conhecer 
recantos e detalhes da cidade. Não sei qual foi o 
método de Martins, mas imagino que ao longo 
da vida foi tomando notas, fotografando, pesqui-
sando para depois compor com criatividade má-
gica a vida subjacente a qualquer manifestação 
da atividade humana por ele registrada. Seguiu 
à risca o lema de que nada que esteja em algum 
lugar está ali por acaso. Foi uma construção so-
cial, um ponto na história. 

Sem meias palavras, há que registrar a impres-
sionante capacidade de olhar para cada fragmento 
arquitetônico e espacial e a partir daí remontar 
à construção social de uma cidade que, não bas-
tasse ser ela mesma um fenômeno, é o coração 
do Brasil. Suas crônicas falam de povos, línguas 
faladas em certas épocas, música, vestimentas, 
hábitos, dinastias familiares, autores clássicos 
nas letras e na música, peças de teatro, visitas 
científicas, encontros literários, vida universitá-
ria, hospitais e museus, Carnaval, manifestações 
religiosas, intrigas políticas, meios de transporte, 
mas, principalmente, da vida cultural e do coti-
diano do trabalhador imigrante vindo de todas as 
partes e construindo uma grande cidade. 

Chamo a atenção para as crônicas acerca das 
revoluções de 1924 e 1932. Detalhes ricos do envol-
vimento da cidade contra os presidentes Artur Ber-
nardes (1875-1955) e Getúlio Vargas (1882-1954). 
Poucos ainda sabem o impacto dos bombardeios 
na cidade e seus custos em vidas humanas. Pouco 
se fala também dos ideais que embalaram esses 
movimentos. São Paulo, a locomotiva do Brasil, 
perdeu as duas guerras. O coração nunca se abateu.

Poetas, intelectuais, urbanistas têm suge-
rido que cidades têm sua alma, personali-
dade, espírito, biografia, vícios e virtudes. 

Mesmo o viajante ou o morador despretensioso 
pode concordar com isso. E, nos dizeres de Jo-
sé de Souza Martins, cidades têm coração. Esta 
palavra está no título de seu livro O coração da 
Pauliceia ainda bate. Coração não apenas como 
significado de amor, apego, mas no sentido mais 
profundo de memórias e histórias únicas ins-
critas em esquinas, trajeto de rios, praças, está-
tuas, arranha-céus assombrosos e tudo mais que 
apenas uma mente com curiosidade sociológica 
seja capaz de elevar à categoria de fato social  
e histórico. 

O livro reúne crônicas do autor, quase todas 
publicadas em O Estado de S. Paulo entre 2004 
e 2013, algumas inéditas. Estão organizadas em 
temáticas que nos levam dos idos da Vila de São 
Vicente do século XVI até os anos 1930, quando 
São Paulo se levanta em armas contra o governo 
central. A beleza literária do texto permite co-
meçar a leitura por qualquer capítulo ou crônica. 
O efeito será o mesmo. Um imenso prazer, um 
ensinamento humano, o encontro com uma es-
crita mansa e refinada tocando um tema a prin-
cípio aleatório que vai parecer sempre familiar 
mesmo para quem nunca pisou na cidade. Sua 
primeira coluna, não por acaso, intitula-se “O 
espírito de São Paulo”.  

Os trabalhos acadêmicos de Martins são 
sempre elegantes, agregam profunda capacida-
de de análise intelectual a sensibilidade social 
notável. A temática a que se dedicou nas ciências 
sociais fala de populações rurais, migrações, da 
travessia do mundo rural para o urbano, da inten-
sa modernização por que passou o país gerando 
um agregado de trabalhadores urbanos, mas não 
de cidadãos. Religiosidade popular, cotidiano, 
justiça e injustiça tangenciam todas as suas aná-
lises. De minha parte, acho seu livro A aparição 
do demônio na fábrica uma obra-prima. Fala de 
um mundo que se torna industrial e moderno e 
carrega consigo santinhos ancestrais no peito e 
assombrações do mundo rural na alma. Por uma 
das muitas rivalidades acadêmicas que habitam o 
eixo Rio-São Paulo, Martins é mais lido em suas 
bandas: sorte de paulistanos e paulistas. 

Por dentro do coração de São Paulo

O coração da 
Pauliceia ainda bate 
José de Souza 
Martins 
Editora Unesp
432 páginas 
R$ 75,00

Maria Celina D’Araujo

Maria Celina D’Araujo é professora no Departamento de Ciências 
Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
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terceira idade 

Visão de longo prazo
Pesquisadores podem se beneficiar de uma aposentadoria  
bem planejada 

carreiras

a física Maria José Pompeu  
Brasil tinha uma carreira 
bem-sucedida como 

pesquisadora do Instituto de Física 
Gleb Wataghin da Universidade 
Estadual de Campinas (IFGW- 
-Unicamp) quando resolveu se 
aposentar, em 2016. Então com 55 anos 
de idade, ela estava muito interessada 
em atividades relacionadas à divulgação 
científica. Assim que deixou o 
laboratório, dedicou-se com afinco  
ao projeto de instalar um museu de  
ciência em Campinas. Queria algo  
nos mesmos moldes de instituições 
norte-americanas e europeias. Após  
um ano e meio de tentativas, reuniões  
e negociações, o projeto não avançou. 
Resolveu, então, investir em outra ideia. 
Alugou uma área próxima à Unicamp  
e criou o Cyborg Makerspace, espaço  
de divulgação e produção científica e 
tecnológica aberto ao público. “Apesar 
de gostar do meu trabalho como 
pesquisadora, queria fazer coisas novas 
e diferentes”, relembra. “Ao mesmo 

tempo, não poderia deixar para fazer 
isso quando estivesse com mais idade.”

Maria Brasil considera fundamental 
que os pesquisadores planejem suas 
aposentadorias com antecedência  
e invistam em projetos pessoais, 
relacionados ou não ao trabalho 
desenvolvido anteriormente na 
universidade. A aposentadoria tende  
a ser um assunto delicado para muitos 
pesquisadores. “Em geral, percebemos 
o trabalho intelectual como uma 
maneira de manter o bem-estar por 
meio do engajamento em atividades 
valorizadas e que podem ser mantidas 
até idades avançadas”, explica a 
psicóloga Elizabeth Barham, do 
Departamento de Psicologia da 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). “Isso está ligado à satisfação 
em colaborar com novos profissionais  
e contribuir com a sua formação.”

O planejamento adequado da 
aposentadoria pode auxiliar os 
pesquisadores a usufruir de alguns 
benefícios, como escolher com mais Il
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liberdade as atividades as quais  
se dedicará, deixar de lado a rotina 
de reuniões e correção de provas, 
concentrar-se apenas em seus 
projetos pessoais ou reservar seus 
dias a palestras, conferências ou na 
interação com jovens universitários. 
Esse planejamento também pode 
contribuir para a organização  
do legado acadêmico: preparar os 
dados, softwares, protocolos de 
laboratório e materiais de cursos 
para que outros possam usá-los  
em novas pesquisas. Segundo 
Elizabeth, que trabalha com o tema 
há mais de 10 anos, o ideal é que  
o processo da aposentadoria se 
desenvolva gradualmente e que  
o pesquisador, aos poucos,  
transfira seus projetos para outros 
integrantes da equipe.

O Brasil tem 11.363 professores 
universitários aposentados, 
segundo o Censo da Educação 
Superior de 2017. Não existem 
dados sobre a idade média com que 
param de trabalhar, mas uma coisa  
é certa: aposentar-se não é apenas 
uma decisão profissional e 
financeira, mas também existencial. 
“A rotina de trabalho científico 
tende a moldar a identidade do 
pesquisador, que valoriza e vê 
significado no que realiza, de modo 
que é importante na transição para 
a aposentadoria separar um tempo 
para rever seus planos de vida e 
perceber as mudanças que pretende 
fazer, como se manter ativo em 
outras atividades”, diz Elizabeth.

É o que fez o arquiteto Carlos 
Zibel Costa, professor 
compulsoriamente aposentado  
da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU) da USP. Ele 
deixou a docência em 2014, aos  
70 anos de idade. “Lembro-me de 
que estava bastante envolvido com 
minhas pesquisas à época”, conta. 
“Além das aulas, escrevia e 
trabalhava em vários projetos.”  
Com a aposentadoria, decidiu 
seguir organizando exposições e 
escrevendo textos sobre assuntos 
relacionados às suas antigas 
pesquisas sobre arte e cultura.  
Isso lhe permitiu manter contato 
com antigos alunos e colaboradores. 
“Também sou convidado para dar 

palestras e apresentar algumas  
das ideias que desenvolvi ao  
longo da carreira.”

Zibel também considera 
importante que os pesquisadores 
continuem ativos após a 
aposentadoria. “Não há necessidade 
de romper completamente os laços 
com as atividades acadêmicas”, 
afirma. “É possível seguir ligado à 
estrutura de pesquisa que se ajudou 
a criar.” Muitos continuam morando 
perto da universidade para poder 
usar a biblioteca ou visitar os 
amigos. “Vários colegas acadêmicos 
desenvolveram depressão e 
transtorno de ansiedade após  
a aposentadoria porque não 
encontraram alguma atividade que 

A rotina de 
trabalho científico 
tende a moldar a 
identidade do 
pesquisador, que 
valoriza e vê 
significado no  
que realiza

justificasse sua existência ou lhes 
desse alguma satisfação”, relata.

Foi o que aconteceu com o 
engenheiro eletricista João Zuffo, 
professor compulsoriamente 
aposentado da Escola Politécnica da 
USP em 2009, aos 70 anos de idade. 
“No início, foi um choque”, ele 
conta, referindo-se à quebra da 
rotina de trabalho que tinha até 
então. “Você se sente frustrado e 
melancólico por um tempo, já que 
está acostumado com uma rotina  
de trabalho e atividades na 
universidade.” Aos poucos, contudo, 
percebeu que poderia aproveitar  
o tempo livre para se dedicar aos 
temas que realmente gostaria de 
pesquisar. “Comecei a trabalhar  
em um livro, ainda sem previsão  
de lançamento, sobre os efeitos da 
tecnologia nas sociedades desde  
a Segunda Guerra Mundial e as 
perspectivas para os próximos  
30 anos”, informa.

Zuffo tinha um cargo de chefia 
quando deixou a instituição. 
“Lembro-me de que fui concluindo 
as orientações e deixando as coisas 
se apagarem aos poucos.” Ele diz 
que ainda mantém contato com 
antigos colegas e grupos de 
pesquisa e que hoje desenvolve um 
papel de conselheiro em assuntos 
ligados à eletrônica. “Os cientistas 
precisam aceitar a aposentadoria 
com naturalidade e dar lugar  
para os mais jovens”, aconselha.

Para ajudar os pesquisadores 
nesse processo, o cientista de dados 
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economias, reduzir gastos, adiar  
a aposentadoria para obter uma 
pensão maior ou buscar um 
emprego de meio período. “É essa 
segurança financeira que lhe 
permitirá manter-se disponível  
para outras atividades, relacionadas 
ou não à sua área.”

A recomendação vale para os 
209.442 professores que atuam  
em instituições privadas de ensino 
superior do Brasil. O ideal é  
que comecem a planejar a 
aposentadoria com pelo menos 

cinco anos de antecedência,  
não apenas para que consigam  
organizar sua situação financeira, 
mas também para garantir que  
a transição não comprometa o 
andamento das pesquisas em 
desenvolvimento ou a carreira de 
outros pesquisadores. No caso  
dos professores que atuam em 
instituições públicas de ensino 
superior, a situação é diferente.

Até dezembro de 1998, as regras 
para a obtenção do direito à 
aposentadoria no setor público 
levavam em conta apenas o tempo de 
serviço. Assim como os professores 
da educação básica, os de ensino 
superior adquiriam o direito ao 
benefício integral após 30 anos de 
exercício de magistério, no caso dos 
homens, e 25 anos no das mulheres, 
independentemente da idade. Com  
a Emenda Constitucional nº 20, 
acrescentaram-se cinco anos nesse 
período de tempo e a obrigação de 
deixar os cargos aos 70 anos de 
idade. Com a Emenda Constitucional 
nº 88, de maio de 2015, esse limite 
subiu para 75 anos.

Decidir deixar a carreira 
científica foi algo simples para a 
engenheira-agrônoma Maria 
Auxiliadora de Carvalho. Em 2012, 
aos 61 anos, 34 dedicados ao 
Instituto de Economia Agrícola 
(IEA) de São Paulo, ela resolveu que 
era hora de se aposentar, antes 
mesmo de completar a idade-limite 
de 70 anos. “Percebi que já havia 
conquistado o que pretendia e  
que gostaria de passar mais tempo 
com a minha família”, diz. Maria 
Auxiliadora seguiu dando aulas  
no Departamento de Economia da 
Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU), em São Paulo, até 2017, 
quando foi demitida. “Aproveitei 
para parar de vez.” 

Como ela, Maria Brasil  
também se diz muito satisfeita com 
as escolhas que fez. Em parceria 
com Claudecir Biazoli, professor  
de física do ensino médio,  
dedica-se hoje integralmente às 
atividades do Cyborg Makerspace, 
realizando oficinas e cursos  
sobre assuntos de ciência e 
tecnologia para públicos de todas as 
idades. n rodrigo de oliveira Andrade

norte-americano Philip Bourne,  
da Universidade da Virginia, nos 
Estados Unidos, publicou um artigo 
na revista PLOS Computational 
Biology com recomendações sobre  
o assunto. Uma delas é considerar 
as implicações econômicas da 
deliberação de se aposentar. Ele 
recomenda que os cientistas façam 
uma avaliação de suas reservas e 
estimem a renda necessária para 
assegurar uma aposentadoria 
tranquila. Isso lhes permitirá  
avaliar se precisam aumentar suas 
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catalina Pagés  
na sede do 
círculos de Leitura, 
em Higienópolis,  
são Paulo
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literatura terapêutica

filósofa une psicanálise e literatura e cria projeto de leitura para jovens de escolas públicas

Catalina Pagés tinha apenas 23 anos 
de idade quando deixou a Catalunha, 
na Espanha, para estudar inglês  
em Londres, na Inglaterra. Para 
manter-se, trabalhava em um salão de 
beleza. Anos mais tarde, a convite de 
uma tia que vivia no Brasil, resolveu se 
aventurar mais uma vez. Em meados 
de 1966, desembarcou no Rio de 
Janeiro. Encantou-se pela cidade e 
resolveu ficar. Seu primeiro emprego, 
como cabeleireira, foi no hotel 
Copacabana Palace, um dos mais 
tradicionais do país. 

Catalina conta que antes de 
ingressar na universidade já se 
interessava por psicanálise e  
gostava de ler clássicos da literatura 
mundial. À época em que trabalhava 
no hotel, conheceu a psicanalista 
carioca Inês Besouchet, de quem 
ficou amiga. “Sempre cortava seu 
cabelo e foi ela quem me exortou  
a fazer filosofia”, recorda. Sem 
abandonar o trabalho, em 1975,  
aos 37 anos de idade, ingressou  
na Universidade do Estado do  
Rio de Janeiro (Uerj).

Foi Inês quem a apresentou ao 
jornalista norte-americano Norman 
Gall, que em 1987 viria a criar o 
Instituto Fernand Braudel de 
Economia Mundial, em São Paulo. 
Algum tempo depois os dois decidiram 
se casar. Na capital paulista, onde 
passaram a viver, Catalina resolveu 
investir no antigo sonho. “Comecei a 
estudar por conta própria teóricos 
como Sigmund Freud [1856-1939]  
e Jean Piaget [1896-1980], depois 
passei a fazer cursos de psicoterapia 
de grupo e familiar”, relembra.

Concluída a formação em 
psicanálise, no Instituto Sedes 
Sapientiae, começou a atender em seu 
consultório. Desenvolveu um método 
terapêutico próprio, ao incluir filosofia 
e literatura. Por influência de Gall,  
que à época pesquisava a temática da 
violência em Diadema, na Região 
Metropolitana de São Paulo, levou essa 
dinâmica às salas de aula do ensino 
médio daquela região. Estava 
convencida de que nenhuma 
transformação social seria possível 
sem educação. “A maior violência  
é a ignorância”, considera.

O projeto cresceu e se transformou 
no Círculos de Leitura, iniciativa que 
há 18 anos é realizada pelo Instituto 
Fernand Braudel com jovens de 
escolas públicas de São Paulo, Minas 
Gerais, Ceará, Rio e Pernambuco.  
Os círculos são formados por grupos 
de até 15 pessoas, que se reúnem toda 
semana para ler, em voz alta, trechos 
de livros. “Para Platão, o saber existe 
potencialmente dentro de nós”, diz. 
“Mas é preciso ouvir uma história para 
poder se reconhecer nela e, nos grupos, 
isso acontece à medida que nos 
deixamos levar pela livre associação 
de ideias e opiniões”, explica.

Aos 80 anos de idade, Catalina leva 
para as rodas de leitura não apenas  
o conhecimento adquirido como 
terapeuta, mas também a bagagem dos 
tempos em que lia para pacientes de 
um manicômio judiciário. n r.o.A.
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